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ைமப் ெபண்
ப. ஜீவானந்தம்
Source:
JivAvin putumaip peN
pa. jIvAnantam
New Century Book House, 1968.
ைமப் ெபண்
இந்

ல்:

தி . ப. ஜீவானந்தம் அவர்களால் எ தப்ெபற்ற "
ைமப் ெபண்" எ ம் இந் ல்,
ெபண் ாிைமைய வ
த் ம் சிறந்த திறனாய்
பைடப்பாகும். ெதால்
காப்பியத்தி ம், சங்க இலக்கியத்தி ம், தி க்குறளி ம் கற்
ஆடவர்க்கு
வற்
த்தப்படவில்ைலேய; ஏன்? பல ெபண்கேளா
ஒ
ஆண் வாழ்ந்தைதக்
கண் க்கப்பட வில்ைலேய; ஏன்? 'வைரவின் மகளிர்' எ ம் அதிகாரத் ைதப் பைடத்த
வள் வப் ெப ந்தைக ஆடவர்கைள 'ெபா மகன்' எனக் குறிப்பிடவில்ைலேய; ஏன்?
'மாய மகளிர் 'இ மனப்ெபண் ர்' 'ெபா ள் ெபண் ர்' என வ ணித் ெபண்கைள
'ெபா மகள்' எனச் சுட் ய வள் வப் ேபராசான் ஆண்கைள ம் சுட் க் காட்
க்க
ேவண்டாமா? இத்தகு வினாக்கைளப் ேபாட்
ெபண்ைணப் பற்றிய ச தாய
கண்ேணாட்டம் ஈராயிரம் ஆண் களாக எப்ப
இ ந்த ; இ ந்
வ கிற ?
என்பைத ம் இனி '
ைமப் ெபண்' எப்ப இ க்கேவண் ம் என்பைத ம் அமரர்
ஜீவா இந்
ல் அழகுற விளக்கி ள்ளார்.
----------------------------------------------------------ைமப் ெபண்
க தம் 1
அன் மிக்க............
உன
டங்கல் தடங்க ன்றிக் கிைடத்த . க தத்தின் உள்ளடக்கத்ைதச்
சுைவத்ேதன்; ேம ம் சுைவத்ேதன். என் ெநஞ்சம், உணர்ச்சிைய இன்பத்தில்
ேதாய்த் த் ேதாய்த் எ த்த .
"பழம்ெப ம் தமிழ்ப்பண்பாட் ல் ெபண்கைளப் பற்றிய க த்
என்ன?
கண்ேணாட்டம் என்ன? சாதாரண மக்களிைடயில், தைல ைறத் தத் வமாக,
ெபண்கைளப்பற்றி
இ ந் வ ம்
மனப்பான்ைம
என்ன?
சான்ேறார்கள்
ெபண்ைமையப் பற்றி, குைறத் ப் ேபசுகிறார்களா? கூட் ப் ேபசுகிறார்களா? சாியாக,
ைறயாகப் ேபசுகிறார்களா?"
அன்ேப! இவ்வா

உன

க தத்தில் ேகள்விேமல் ேகள்வி ேகட்

க்கிறாய்.
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இன் உலக
வதி ம் ெபண்கள் நிைலைம என்ன? பாரத நாட் ல் ெபண்கள்
வாழ் எப்ப ? தமிழகத்தில் ெபண்கள் எவ்வா இ க்கிறார்கள்? ஜனநாயகம் என் ம்,
சமதர்மம் என் ம், சமாதானம் என் ம் உலகெமங்கும்
ழங்கப்ப கிற அல்லவா,
இன் ? இந்த ேகாஷங்க க்கும் ெபண்க க்கும் என்ன ஒட் ? என்ன உற !
ெபண்க க்குத் தனிப் பிரச்சிைனகள் உண்டா? உண்ெடன்றால் அைவக க்கு
ைபசல் காண ெபண்க க்கு மட் ம் தான் பங்கா? அல்ல ஆண்க க்கும் பங்கு
உண்டா? ெபண் ாிைமக்காக, ெபண் வி தைலக்காகத் தனி இயக்கம் ேவண் மா?
தனி ஸ்தாபனங்கள் ேவண் மா?
உலகத்தில், இந்தியாவில், தமிழகத்தில் ெபண்கள் இயக்கம் எந்த நிைலயில்
இ க்கிற ? என்ெனன்ன பிரச்சிைனக க்காகப் ேபாரா கிற ?
இவ்வா , உன அன் க் க தத்தில் ேகள்வி மாாி ெபாழிந்தி க்கிறாய். என் ம்
இல்லாதவா , என்ைனக் ேகள்வி மைழயில் தள்ளி, திக்கு க்காடச் ெசய்தி க்கிறாய்.
இ கா ம் தீட் ய க தங்களில், நீ கு ம்பக் கைதகைள எ
வாய்; உன
ப ப்ைப ம், பாீட்ைசகைள ம் பற்றி எ
வாய்; ஆடல் பாடல்கைளப் பற்றி
எ
வாய்; கிைடத்த 'மார்க்கு' கைள ம் ேதறிய தரத்ைத ம், ெபற்ற பாிசுகைள ம்
பற்றி எ
வாய்; நீ ம் உன ேதாழியர்க ம், ெபா
ேபாக்குக்காக அவ்வப்ேபா
நடத் ம் இனிய உைரயாடல்கள் பற்றி ம், அவற்றில் நீர்க்குமிழிேபால் ேதான்றி
மைற ம் ெசல்லச் சண்ைடகள் பற்றி ம் எ
வாய்.
இைவகைளெயல்லாம், நான் ப க்கப் ப க்க சுைவ ெசாட்ட, இன்பம் ெசாட்ட
எ
வாய். இ உன வழக்கம்.
ஆனால், இன்
நான் ெபற்ற உன
க தேமா,
ன்மாதிாியானதல்ல. உன்
உணர்ச்சியில் ஒ
திய தி ப்பத்ைதக் காட் கிற க தம் இ .
அன்ேப! உலகச் சாித்திரத்தில் ெபண்கள் இயக்கம், எப்ப த்ேதான்றி வளர்ந்
வந்தி க்கிறெதன்
வினா எ ப்பி, விைட ேகட்கிறாய். சகல
ைறகளி ம், சர்வ
வியாபகமாய்ப் ெபண்கள் இயக்கம் எப்ப ப் பரவிப் படர்ந் நிற்கிறெதன் என்னிடம்
ேகட்கிறாய். இைவகைளப்பற்றிய என
அறிைவ ம், அ பவத்ைத ம் பற்பல
ேகள்விகளால் நயமாகக் கிண் விட் , விைட காண யல்கிறாய்.
என்ைறக்கும் இல்லாத
ைமயாக நீ சரமாாியாகக் ேகள்விகள் ேகட் ம் க தம்
எ தி யி க்கிறாய். உலகம் த விய ஒ
ெப ம் இயக்கமான, ெபண்கள்
இயக்கத்ைதப்பற்றிக் ேகட் க் க தம் எ தியி க்கிறாய். ேதெனன இனிக்கும்
வைகயில் சுைவ படக் க தம் எ தியி க்கிறாய். இைவ யாவற்றிற்கும் ேமலாக,
ெபாட்
ைவத்த
மாதிாி, மனித இனத்தின் ெசம்பாதி ம், உன் னின ம் ஆகிய
ெபண்ணினத்தின் பிரச்ைனகைள ெயல்லாம் கிளறி, ன்னி த்தி என பதில்களில்
என்ன தீர் கள் பிறக்கின்றன என் பார்க்க ம் ணிகிறாய்.
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எல்லாவற்றிற்கும் சிகரம் ைவத்த ேபால், அன்ேப இன் ைறயப் ெபண்கள்
இயக்கத்தில், ந னப் ப ப் ப்ப த்த ெபண்களின் கடைம என்ன, ெசால் ங்கள்!
என் ம் ேகட் எ தி யி க்கிறாய்.
உன க தத்ைத, குறிப்பாக, உன ேகள்விக க்குப் பதில் ெசால் ம் உன
எ த் ப் பாணிைய, நிைனக்க நிைனக்க ஏற்பட்ட எதிெரா ையத்தான், உன
க தத்ைதப் ப த்த ம் என ெநஞ்சம் இன்பக் கடலா கிற என் ெதாடக்கத்தில்
படம்பி த் க் காட் ேனன்.
இவ்வள
கூறிேனன். இ

ரம் உன
இ க்கட் ம்.

க தத்ைதப் பற்றிேய என

மன ெவ ச்சிையக்

அன்ேப! உன ேவண் ேகாள்ப ெபண்கள் இயக்கத்தின் பல்ேவ கூ கைளப்
பற்றி உனக்கு அ த்த க தத்தி
ந் எ
ேவன். பலப்பல க தங்கள் எ
ேவன்.
இைட
ன்றித் ெதாடர்ச்சியாக எ
ேவன். எனேவ 'ஜன சக்தி' வார மலைர ஒ
இதழ்கூடத் தவறவிடாமல், கட்டாயம் ேசர்த் ைவப்பாய் என் நம் கிேறன்.
இனி இந்தக் க தத்தில், அறி கமாக உனக்குச் சில ெசால்ல வி ம் கிேறன்,
நிைனவாற்ற ம்,
சிந்தைனத்
திற ம்
பைடத்த
நீ,
க த்தில்
ஊன்றி
ைவத் க்ெகாள்வாய் என்ப உ தி.
ெசால்கிேறன், ேகள்.
ப த்த, ப க்கிற வதிகளில் பலர் எப்ப வாழ்கிறார்கள் ெதாி மா? கடற்கைரயில்
விைளயா ம் சின்னஞ்சி குழந்ைதகள் ள்ளிக் குதித் , ஆ , இங்கும் அங்கும் ஓ ,
அங்கு ஒ அழ காண சிப்பிைய ம், இங்கு ஒ ெமல் ய கடற்பாசிைய ம் கண்
மகிழ்வைதப்ேபால் வாழ்கிறார்கள்.
ஆனால், நீ அப்ப ப்பட்ட ரகத்ைதச் ேசர்ந்தவளல்ல. அறியப்படாமல் பரந்
விாிந் கிடக்கும் ெப ங்கடைல அறிய யல்கிறாய் நீ. அதனால்தான், விைடேவண் ,
ஆயிரத்ெதட் க் ேகள்விகைள என்னிடம் கிளப்பி இ க்கிறாய்.
இலட்சியம் இல்லாத ஆணானா ம் சாி, ெபண்ணானா ம் சாி, திைசயறி
க வியில்லாத கப்பல் என்ற உண்ைம உன் மனதில் பசுமரத்தாணி ேபால் பதிந்
விட்ட என்பைத நான் காண்கிேறன். கண் ெப மகிழ்ச்சியைடகிேறன்.
அன்ேப! எனக்கு மிகப்பழக்கமான ஒ ெபாிய டாக்டாிடம் ஒ தடைவ ஒ ேகள்வி
ேகட்ேடன். ஒ
சிறந்த ம த் வாிடம் என்ெனன்ன பண் கள் இ க்கேவண் ம்
என்ப என் ேகள்வி. அவர் ெசான்னார்:
"நல்ல ைவத்தியனிடம்
ன்
பண் கள் இ க்கேவண் ம். ஒன் , தன்னலங்
க தாம ம் உள்ளைத மைறக்காம ம் இ க்கும் உணர் ; இறந் , ேநாயாளி ப கிற
ன்பத்ைத ம் ேவதைனைய ம் தீர்க்க வி ம் ம் பாி ;
ன் , ேநாயின்
தன்ைமைய ம் அதனால் வ ம் ேகட்ைட ம் பகுத் அறிந் , அைதக் குணப்ப த் ம்
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ம ந்ைத அறிகிற அறி " என் . இைத உன் நிைன க்குக் ெகாண் வ கிேறன். ஏன்!
நான், ேமேல காட் ய நல்ல டாக்டாின் பண்ேபா
ச தாய வாழ்வில்
ெபண்ணினத்தின் பிரச்ைனகைள ம் ைபசல்கைள ம் ெதாிந்
ாிந்
காட் வதில்
எந்த அள ெவற்றி ெபறப்ேபாகிேறன் என்பைத நீதாேன
கட்ட ேவண் ம்?
அதற்காகத்தான்.
அன்ேப! ஏ கைள ம்
ல்கைள ம்ேபால் என
க த ம் ஓரள க்குத்தான்
உனக்கு உதவி ெசய்ய
ம். மற்றப் ெப ம் பகுதி, அ பவ வாயிலாக அறிய
ேவண் யைவகேள. ைககாட் மரம் உனக்கு வழிையச் சுட் க் காட்ட
ம். ஆனால்
நீ ேபாகேவண் ய இடத்திற்கு உன்ைனக் ெகாண் ேசர்க்க அதனால்
யா .
இைவகைள எல்லாம் நிைனவில் ைவத் க்ெகாண் , என
க தங்கைள நீ
ஊன்றிப் ப ப்பாய் என்
நம் கிேறன். உன
சேகாதாிகைள ம் ப க்கைவப்ைப
என்பதில் எனக்கு நம்பிக்ைக ண் .
இந்தக் க தம் உனக்கு எந்த அள சுைவக்குேமா எனக்குத் ெதாியா . ஆனால்,
அ த்த க தத்ைத நீ ஆவேலா
எதிர்பார்ப்பாய் என்
மட் ம் என்னேமா என்
மனதில் ப கிற .
------------------------------

க தம் 2
அன் மிக்க ................................
"ஒளி நிைறந்த இடத்தில் நிழல் இ ண் கிடக்கும்" என்ற உண்ைமைய ஜர்மானிய
மகாகவி பா க் காட் கிறான். எனக்கு இந்த உண்ைம சாதாரண அ பவம். ஆயி ம்
கத்ேதயின் பாட் ைடப் ப க்கிறெபா
; ப த் ச் சுைவக்கிறெபா
என் மனம்
உன்பதத்தில் கி கி க்கிற .
"ஒளி நிைறந்த இடத்தில் நிழல் இ ண் கிடக்கும்." அ ேபால், "அன் நிைறந்த
இடத்தில் ஐயப்பா ஆழம் பாய்ந் கிடக்கும்" என் என் மனதில், உன் க தத்ைதப்
ப த்த ம் எதிெரா ஏற்பட்ட .
"ஒண்ேண ஒண் , என் கண்ேண கண் " என்
என் க தத்ைத
த ம்
மாக நான் நி த்தி வி ேவேனா என் நீ ப சந்ேதகப்ப கிறாய். ெதாட்டால்
எைத ம் நான் ெதாடர்ந்
க்கமாட்ேடன் என் நீ யாாிடேமா ேகட் எவ்விதேமா
ெதாிந் ெகாண் , என்ைன சந்ேதகிக்கிறாய்.
'
ைமப்ெபண்' தைலப்பில் நான் எ திய
தல் க தத்ைதப் ப த் விட் , நீ
எனக்குத் தீட் யி க்கும் க தத்ைதப் ப த்த ம் என்னிடம் ஏற்பட்ட பிரதி ப ப்
இ தான்.
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உனக்கு ஏற்பட் ள்ள சந்ேதகம் தீர வழி எ என்ப எனக்கு நன்றாகத் ெதாி ம். நீ
ன்
வ டன் ஒப் க்ெகாள் ம்ப
அந்த வழிையச் ெசால் விடட் மா? நான்,
என்ன வந்தா ம் சாி என் , பல்ைலக் க த் க்ெகாண் வாராவாரம்
ைறயாகக்
க தத்ைதத் தீட் வி வ தான். இ நிற்க. நான் ஒ ெபா உைடைமவாதி. இ
உனக்குத் ெதாி ம். நான் ஒ மார்க் யவாதி. இ
ம் உனக்குத் ெதாி ம்.
நான் ஒ
திய வாழ் க்காக, தமிழகத்தி ம், இந்தியாவி ம், உலக
வதி ம்
ஒ
திய வாழ் க்காக ெபா உடைமக் கட்சி அங்கத்தினனாக இ ந் பணி ாிந்
வ கிேறன். இ
ம் உனக்குத் ெதாி ம்.
அன்
நீ ம் நா ம் அதிகாைலயில் குமாி ைனக் கடற்கைர ஓரத்தில்
ற்றி ந்ேதாம்.
சூாியன்
கிழக்ேக
ெபான்குடம்ேபால்
தைலைய
நீட்
தண்ணீாி ள்ளி ந்
ேமேல ேமேல வந்
ெகாண்
ந்தான். அந்த ேவைளயில்,
சந்திரன் ேமற்ேக ெவள்ளிக் குடம் ேபால் கடல் நீ ள்
ழ்கிக் ெகாண்
ந்தான்.
இ வ ம் அந்தக் காட்சிகைள மாறி மாறிப் பார்த் மகிழ்ந் ெகாண்
ந்ேதாம்.
அப்ெபா
, நான் உன்ைன பாரதியின் கண்ணன் பாட் ல் "கண்ணன் - என்தாய்"
என்ற பாட்ைடப் பாடச் ெசான்ேனன். நீ ம் வழக்கமான 'பிகு' இன்றி உடேன
பா னாய். உன குயில் குர ல் உச்ச ஸ்தாயியில் பா னாய்.
"விந்ைத விந்ைதயாக
எனக்ேக - பல
வித விதத் ேதாற்றங்கள்
காட் விப்பான்;
சந்திரெனன் ெறா
ெபாம்ைம - அதில்
தண்ண தம் ேபால ஒளி
பரந்ெதா கும்;
மந்ைத மந்ைதயாய்
ேமகம் - பல
வன்ன
ம் ெபாம்ைமய
மைழ ெபாழி ம்;
ந்த ஒ சூாியன்
உண் - அதன்
கத்ெதாளி கூ தற்ேகார்
ெமாழியிைலேய"
என்ற ெநாண் ச்சிந்
அ ைய கனகச்சிதமாகப் பா னாய். நிைனவி க்கிறதா,
உனக்கு? பாட்
ந்த ம் இ வ ம் ெமௗனத்தில் ஆழ்ந்ேதாம்.
சில நிமிஷங்கள் ெசன்
நீ என்னிடம் ேகட்டாய், "ெபா
உைடைம வாழ்
என்றால் என்ன!" என் . "மனிதைன மனிதன் சுரண் தல் ஒழியேவண் ம். மனிதைன
மனிதன் அ ைம ெகாள் தல் ஒழியேவண் ம். மனிதைன மனிதன் ஏய்த் வாழ்தல்
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ஒழிய ேவண் ம். இ
ஒழிந் , விஞ்ஞான ம் ெதாழில்
ட்ப ம் பணியாட்களாக
மாறி,விைள ெபா ள்க ம் ெசய்ெபா ள்க ம் அேமாகமாகப் ெப கி,அன் பி ம்,
அறிவி ம் அழகி ம், இன்பி ம் பண்பி ம் உலக ெமலாம், மனித வர்க்கம்
வ ம்
மிதக்க ேவண் ம்.குறிப் பிட் ச் ெசால்கிேறன், ஆண்-ெபண் இ பாலா ம் சாிநிகராய்
மிதக்க ேவண் ம்" என் நான் விைடயளித்ேதன். நிைனவி க்கிறதா, உனக்கு?
நிைன த்திறன் மிகுதி ம் உள்ளவள் நீ. இல்லாவிட்டால், இரண்டாண் ப்
ப ப்ைப ஒராண் ல் ப த்
தல் `மார்க்' வாங்கியி க்க
மா? நிைன த்திறன்
குைறவாக இ ந்தால் டால்ஸ்டாய் ெப மானின் உலகு கழ் நாவைல--"ேபா ம்சமாதான ம்" என்ற மாெப ம் நாவைல--ஒேர வாரத்தில் ப த்
த்தேதாடன்றி,
என்னிடம் அந்த ெப ங்கைதைய
ம் அனாயாசமாக உன்னால் ெசால் யி க்க
மா?
ஆகேவ, என்னிடம் ேகட்டதி
உன் மனதில் ப ந்தி க்கும் என்ப
இனி, இன்

ந் ஒ மிக ேலசான சம தர்மவாழ் க் காட்சி
என அ த்தமான நம்பிக்ைக.

நான் உனக்கு எ தப் ேபாகிற ெபா

க்கு வ கிேறன்.

உலகம் எங்கும் இன் சமதர்ம ழக்கம் கா ெசவி படக் ேகட்கிற அல்லவா?
நம நாட்
ம், எல்லாக் க த்ேதாட்டக்காரர்க ம், விதிவிலக்கு இன்றி, அவரவர்
உண்ட அறி க்குத் தக்கப , சமதர்ம ஏப்பம் வி கிறார்கள் அல்லவா?
எனேவ, உனக்கு `சமதர்ம வாழ்வில் ெபண்கள் நிைல என்ன' என்பைதப்பற்றி
தன்
த ல் எ த வி ம் கிேறன். இதன்
லம் உனக்கு ெபண்கள்
பிரச்சைனையப்பற்றிய ஒ கண்ேணாட்டம் அளிக்க வி ம் கிேறன்.
அந்தக் கண்ேணாட்டம் உனக்கு ஏற்பட் விட்டால், நான் ெதாடர்ந்
எ தப்
ேபாகிற
க தங்கைள
நீ
சுலபமாகப்
ப த் ,
தக்க
நிர்ணயிப் க்குவர
உதவிகரமாயி க்கும்.
தமிழ்ப்ெபண்களின் வரலாற்
வாழ்ைவ ம் சாி, உலக மாதர் இயக்கத்தின்
வரலாற் வாழ்ைவ ம் சாி, தமிழகத்தில், இன்ைறயப் ெபண்களின் கடைமைய ம் சாி,
ெதக்கத் ெதளிவாய்த் ெதாிந்
ெகாள்வதற்கு இந்தக் கண்ேணாட்டம் உதவிகர
மாயி க்கும்.
இந்தக் க தத்தில் ெசால்ல வி ம்பின ஒன்ைற ம் ெசால்ல
யவில்ைல. ேவைல
ெந க்க யால், இன் அவசரக் ேகாலமாகத் தான் எ தத் ெதாடங்கிேனன். எப்ப
ம்
குறிப்பிட்ட சில க த் க்கைளச் ெசால் டலாம் என்
எண்ணித்தான் எ த
உட்கார்ந்ேதன். ஆனால் இைடயில் அவசர ேவைல வந் விட்ட . மீண் ம் வந்
உட்கார்ந்
சிந்திக்கத் ெதாடங்கி ேனன்.மீண் ம் அவசர அைழப் வந் விட்ட .
என்ன ெசய்வ ?...
அ த்த க தத்தி
ந்
-------------------------------

ைறயாக விஷயம்...
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க தம் 3
அன்ேப!
மரங்களில் வா காய்க்கும் மரங்கள் உண் என்கிறார்கள். அ ேபால், மக்களில்
ஆண்
திராதவர்களி ம் அறிவில்
திர்ந்தவர்கள் இ க்கிறார்கள். பாத்தி கட்
விைதக்காமேலேய ைளக்கிற விைதேபால ஒ சிலர், பிறர் அறி ைர இல்லாமேலேய
அறி ைடேயாராய் விளங்குகிறார்கள்.
இன்
அதிகாைலயில் உனக்குக் க தம் எ த நான் உட்கார்ந்த ம்,இந்தக்
க த் க்கள் என் மனதில் 'பளிச்சுப் பளிச் ெசன் ' மின்னின.
ெசன்ற வாரம் நான் உனக்குக் க தம் எ தவில்ைல. அ உனக்கு ஏமாற்றத்ைத
அளித்தி க்கும் என் ம், அதனால் மனம் ம கியி ப்பாய் என் ம் அதன் விைளவாக
எனக்குக்காரசார மாய்க் க தம் தீட் வாெயன் ம் எதிர்பார்த்ேதன். நீ என்ைன இல
காத்த கிளி ஆக்கிவிட்டாய்.
"வாழ்க்ைகயிேல ஒ கத
க்ெகாண்டால் இன்ெனா கத திறந் ெகாள் ம்.
இ இயற்க்ைக விதி. பின் ஏன் நாம் சங்கடப்ப கிேறாம்? காரணம் இ தான். திறந்த
கதைவ நாம் பார்ப்பதில்ைல;
க்ெகாண்ட கதைவப் பற்றிேய சாதாரணமாக நாம்
ஆைச ம் அ ைக மாய் நிற்கிேறாம்" என்
உன் க தத் ைதத் ெதாடங்குகிறாய்.
இந்த ஒளைவக்கு நகர திைரயில்ைலேய என்
நான்
க்கில் விரல் ைவக்கத்
ண் கிறாய்.
அப்பால், "நீங்கள் எனக்குக் க தம் தீட்டதா
எனக்கு ந
அைதவிடப் ெபாிய லாபம், நீங்கள் எட்டய
ரம் ெசன்
கலந் ெகாண்ட என் க
கிேறன்" என் நிதானத் டன் எ

டந்தான். ஆனால்
பாரதி விழாவில்
கிறாய்.

ெதாடர்ந்
அைத விளக்கு
கத்தான், "தமிழ் மக்களின் ஒப்பற்ற ெப ம்
லவனான பாரதி,
ைமப் ெபண்ணின் ேபரன்பன் அல்லவா? அவன் நிைன
விழாவில் கலந் ெகாண்
க்கிறீர்கள்; கைலஞர்கேளா அளவளாவி இ க்கிறீர்கள்;
லட்சக்கணக்கான மக்களிைடயில் ேபசியி க்கிறீர்கள். இரண்
நாட்க ம் ேபசி
இ க்கிறீர்கள்.
வாெனா
நிைலயத்தாாின் அற்ப மனம் உங்களின் ெப ம் ேபச்ைச இரண்
நாட்க ம் ஒ பரப்பாவிட்டா ம், ஒ
நாள் ேபச்ைச தமி லகம்
வ ம்
ேகட்குமா
ேபசியி க்கிறீர்கள். இ
ெப ம் லாபமல்லவா? எனேவ, ஒ
கத
அைடத்த , ந ட டாக, ஏன், ெகாஞ்சம் அதிகமாகேவ மற் ெறா கத திறந்த "
என் அந்தம் சிந்த அழகு ஒ க நீ எ தியி க்கிறாய். இவ்வா என்ைனப் பரவசக்
கட ல் ஆழ்த்தி யி க்கிறாய்.
அ க்க
இம்மாதிாிக்
க தம்
எ தி
உங்கைள
இந்தப்
ெபண்மணி
ஏமாற்றமாட்டார்களா என் என் அந்தராத்மா என்னிடம் ஆவல்
க்கக் ேகட்கிற .
நிற்க,
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தன் த ல் அன்ேப! '
ைமப்ெபண்' பற்றிய
உனக்குக் காட்ட வி ம் கிேறன்.

த்தம்

திய கண்ேணாட்டத்ைத

"ெபா வாக நாட் ன் அரசியல் வாழ்வி ம் சாி, ச தாயப் ெபா வாழ்வி ம் சாி,
ெபண்கள் தங்க க்குாிய நியாயமான நிைலயான இடத்ைதப் ெபறேவண் ம். அ
ஏற்படாத வைரயில், சமதர்மத்ைதப் பற்றிப் ேபசுவதி க் கட் ம், ஜனநாயகத்ைதப்
பற்றிக்கூட, பிசகின்றி
ைம யாகப் ேபசுவ
யா ."
உலகச் சிற்பி என்
மனித வர்க்கத்தின் ெநஞ்சில் அழி யாத இடம்
ெபற் விட்ட ெபாியாாில் ெபாியார் ேமற்கூறியவா ெசால்கிறார்.
ைமப் ெபண் தைழக்க ேவண் ய திய வாழ்வில் இரண்
கிடக்கின்றன. ஒன் , அழித்தல் கூ ; மற்ெறான் , ஆக்கல் கூ .

கூ கள் ெபாதிந்

'ஆைணவிடப் ெபண் தாழ்ந்தவள்' என்ற எண்ணம், ேபச்சு, எ த் , நடப் யா ம்
ேவேரா ம் ேவர மண்ேணா ம் கைளந் எறியப்பட ேவண் ம். இ
'அழித்தல்'
கூ .
ஆேணா
ெபண் க்கு ஒ
திய சமத் வம் ஏற்பட ேவண் ம். அன்ேப!
நிைனவில் ைவத் க்ெகாள். சமத் வத்ைதப் பற்றிய பார்ைவயி ம் 'பைழய' ' திய'
பார்ைவகள் உண் .
இந்த ' திய சமத் வம்' என்ப

என்ன?

கல்வித் ைறயில் ஆண்-ெபண் சம நிைல ஏற்பட ேவண் ம், அரசியல்
உாிைமகைளப் ெபா த்தமட் ல், ஆண்-ெபண் ஏற்றத் தாழ் க க்கு எந்த வைகயி ம்
இடம் இ க்கக் கூடா . ெதாழில் ட்பத் ைறயில், ஆ ம் ெபண் ம் ஈ ேஜாடாக
வாழ ேவண் ம். ச தாயத் ைறயில் ஆ ம் ெபண் ம் சாிநிகர் சமானம் என்
நடத்தப்பட ேவண் ம். கலாசாரத் ைறயில் ஆ ம் ெபண் ம் இ கண்கெளன,
ஒப்பாகத் தைழக்க ேவண் ம். இ ேபான்ேற ஆன்மீகத்
ைறயி ம், கு ம்பத்
ைறயி ம், சு ங்கக்கூறின் எத் ைறயி ம், சமத்
வம் நிலவ ேவண் ம். இ
ஆக்கல் கூ .
அழித்தா ம் ஆக்க ம்
ண்
ண்டாக, தனித்தனியாக, நைடெப வதில்ைல.
அழித ல் ஆக்க ம், ஆக்க ல் அழித ம் நடந் ெகாண்ேட இ க்கின்றன.
இயற்ைகயி ம், ச தாயத்தி ம், மனக்களத்தி ம், இந்த அழிதல்-ஆக்கல் இயக்கம்
சதா சர்வசதா, நிகழ்ந் ெகாண்ேட இ க்கிற - ஜீவ நதியின் நீேராட்டம் ேபால்.
அன்ேப! கற்ற மனிதன் ஓர் குளம்; அறி ைடய மனிதன் ஒ ஊற் என்பார்கள். நீ
அறி ைடய
நங்ைக.
நான்
எ த் க்
கூ ம்
எந்த
உண்ைமகைள ம்
தத் வார்த்தங்கைள ம் நீ எளிதில் ாிந் ெகாள்ள
ம் என்ப என நம்பிக்ைக.
ஆனால் லட் ேசாப லட்சம் ெபண் மக்கள் நான் ெசால்வைதெயல்லாம் எளிதில்
ாிந் ெகாள்ள
யா .

10

எனேவ, நீ, நான் கூ ம் க த் க்கைளப் ப த் நன்றாகப் ாிந் ெகாள். பின்னர்,
தாய்மார்க க்கும், சேகாதாிக க்கும்
ாி ம்ப
எப்ப ச் ெசால்ல ேவண் ேமா
அப்ப ச் ெசால்.
த் ேதங்காைய எ த் , மட்ைட நாைர உாித் , ஓட்ைட உைடத் ,
ப ப்பாகேவா, ப ப்ைபப் பாலாகேவா ெகா க்க ேவண் மா, அவ்வா
ெகா .
பழத்ைதத்ேதா ாித்ேதா,
ண்
ண்டாக ந க்கிேயா ெகா க்க ேவண் மா,
அவ்வா ெகா . திராட்ைசப் பழம்ேபால் அப்ப ேய ெகாத்தாகேவா, உதிாியாகேவா
ெகா க்க ேவண் மா, அவ்வா ெகா .
ஏன் இவற்ைறெயல்லாம் கூ கிேறன் ெதாி மா? அழித்தல் கூ , ஆக்கல் கூ
என்ெறல்லாம் ெசான்ேனன் அல்லவா? நீ அவற்ைறக் கண்
மிரளக்கூடா
என் தான். நீ மிரளமாட்டாய் என்ப
எனக்கு நன்றாகத் ெதாி ம். இ ந்தா ம்
ெசால்ல ேவண் யைதச் ெசால் ைவக்கிேறன்.
இனி விஷயத்ைதத் ெதாடர்கிேறன்.
ஆேணா சாி, நிகர், சமானமான திய சமத் வம்தான் '
ைமப் ெபண்' ணின்
கண்ேணாட்டம் என்
ேமேல எ த் க் காட் ேனன், அல்லவா? இந்தப்
திய
சமத் வம் வாழ்வில் ெமன் ேம ம் ெவற்றி சூட எத்தைகய உத்தரவாதம் ேவண் ம்
என்ப
பற்றி
ைமக் கண் பைடத்தவர்கள் என்ன ெசால்கிறார்கள் என்பைத
உனக்குச் ெசால்ல வி ம் கிேறன். விாிவாகப் பின்னால் சில க தங்களில் தீட் ேவன்.
என்றா ம் இந்தக் க தத்தில் ஒ குறிப் தர வி ம் கிேறன்.
ேவைல ெசய்வதில் ஆண்கேளா ெபண்க க்குச் சம உாிைம இ க்க ேவண் ம்.
இதில்
மா
யாதா என்ற ேகள்விக்கு இடமில்ைல. உண்ெடன்றால் அ இ
பாலா க்கும் ெபா வான ேகள்வியாக இ க்க ேவண் ம். அ தான் கண் கூடான
அ பவம் கூ ம் தீர்ப் .
ேவைலக்குச் சம்பளம் (உைழப் க்கு ஊதியம்) ஆண், ெபண் இ பாலா க்கும் ஒேர
தரமாகேவ இ க்கேவண் ம்,
ஓய் ம் வி தி ேநர ம் ஆ க்கும் ெபண் க்கும் ஒேர மாதிாிக் கிைடக்க
ேவண் ம்.
ச க இன்ஷுரன்ஸ், கல்வி ேபான்ற விஷயங்களில் சம வாய்ப் ம் சமவசதி ம்
ஆைணப்ேபால் ெபண் க்கும் ேவண் ம்.
ச தாய நல ாிைமகளிெலல்லாம் ெபண்ணின் பங்கும் உாிைம ம் ஆைணவிட
இம்மி ம் குைறதல் கூடா .
இ வைரக் கூறிய திய சமத் வத்தின் ெவளி
க
மனத்ைத இன்பக் கடலாக்கும் என்பைத நான் அறிேவன்.
ேமற்கூறியைவ மட் மல்ல, இன்

ம் எதிெரா க

ம் உன்

ம் ேகள்!

திய சமத் வத்ைத உத்தரவாதம் ெசய்ய ெபண்க
ேவண் ம். அைவ எைவ? சில ெசால் கிேறன்.

க்குத் தனிச் ச

ைககள் பல
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தாய்-ேசய் நல உாிைமகைள அரசாங்கம் கற்ேகாட்ைட ம் இ ம் க் கத மாக
நின் காக்க ேவண் ம்.
குழந்ைத குட் கள் அதிகமாக ள்ள ெபாிய கு ம்பங்க
தாராளமாகக் கிைடக்க ேவண் ம்.
பிரசவகால ஓய் ,

ச் சம்பளத்ேதா

ெபண்க

க்கு சர்க்கார் உதவி

க்குக் கிைடக்க ேவண் ம்.

தாய்-ேசய் நல வி திக ம், குழந்ைத வளர்ப் நிைலயங்க ம் நா
வ ம்
சங்கி ப் பின்னல்ேபால் ைளத் த் தைழக்க சகல ஏற்பா க ம் ெசய்ய ேவண் ம்.
அன்ேப! ேமேல நான் எ த் க் காட் ய சம உாிைமக க்கும் தனி
உாிைமக க்கும் உத்தரவாதம் அளிக்கிற சூழ்நிைலயில் தான், ெபண்களின் திய
சமத் வம் தைழத் ச் ெசழிக்க சாத்தியக் கூ
உண் . இ தான் '
ைமப்
ெபண்'ணின் கண்ேணாட்டம், உலக
வதி ம் சமதர்மிகளின் கண்ேணாட்ட ம்
இ ேவ.ேமற்கூறியைவக ம், விட் ப் ேபானைவக ம், ெதாிந்தைவக ம், ெதாியப்
ேபாகிறைவக மான வாய்ப் க ம் வசதிக ம்
நிைறவாகக் கிைடக்கிறெபா
,
ெபண்களின் பல்ேவ திறைமக ம், பைடப்பாற்றல்க ம் பல்கிப் ெப கி வளர்ச்சி
அைட ம். ச க, ெபா ளாதார, அரசியல், கலாசாரத்
ைறகளின் பல்ேவ
கிைளகளி ம் ெபண்ணின் திறைம ம் ஆற்ற ம், ஆேணா இைணந் பிைணந்
நிற்கும்.அன் , ெபண் மனித வாழ் க்குத் தன்
ப்பங்ைகச் ெச த் வாள். இந்த
மண் லகம் ெபான் லகமாக மலர்ந் மணக்கும்.
இந்தக் க தத்தில் இ வைரக் கூறிய க த் க்களில் உனக்குப் பி த்தமான
க த் க்கைள, நீ தன் மயம் ஆக்கிக் ெகாள்வாய் என்ப
உ தி. அேதா , என்
க தத்ேதா அழிந் ேபாகாத அந்தக் க த் க்கைள, உனக்கு இயல்பான ஆழமான
உணர்ச்சிேயா ,
மிக
அ த்தமாக,
அழகாக
உன
சேகாதாிக க்கும்
எ த் ச்ெசால்வாய் என் எதிர்பார்க்கிேறன். ரணச் சந்திரைனக் கண் ெபாங்கும்
கடல்ேபால் ெபண்
ாிைம வளர்ச்சிையக் கண் ஆணினம்
ம் மகிழ்ச்சியில்
ள் ம் காலம் ரத்தில் இல்ைல.
---------------------

க தம் 4
அன் மிக்க..........
உன மகிழ்ச்சி மடல் ைகவரப் ெபற்ேறன். தவ ..... நீ ஒ வாரத்திற்குள் உள்ளக்
கிளர்ச்சிேயா தீட் ய இரண் க தங்க ம் ைகவரப் ெபற்ேறன்.
இரண்

க தங்க

ம் என

க தங்கைளப் பற்றிய எதிெரா ச் சித்திரங்கேள.

உன மகிழ்ச்சி உணர்ச்சிைய இந்தக் க தங்களில் ெகாட் க் குவித்தி க்கிறாய்.
உன
சேகாதாிக க்கு நீ என் க தங்கைளக் காட் யதாக ம், அவர்கள் தங்கள்
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மகிழ்ச்சிைய உன்னிடம் ெதாிவித்ததாக ம், அவர்கள் சார்பில் நீ எனக்கு நன்றி
ெச த்த ேவண் ெமன்
அவர்கள் உன்னிடம் ேகட் க் ெகாண்டதாக நீ
எ தியி க்கிறாய்.
என் க தங்கைள நீ அக்கைறேயா
ைறயாகப் ப ப்பைத ம், உன்
சேகாதாிக க்குக் ெகா த் அவர்கைள ைறயாகப் ப க்க ைவப்பைத ம் அறிய,
நான் ெப மிதம் அைடகிேறன்.
உன
சேகாதாிகளின் ேவண் ேகாள், க தங்கைள இைட
றியாமல் நான்
ெதாடர்ந் எ தேவண் ம் என்பேத என் ம், இந்த எ த் ,
ைமப் ெபண்க க்கு
மிக ம் பயன்ப ெமன் ம் எ தியி க்கிறாய். இ , உண்ைமயாகச் ெசால்கிேறன்,
அன்ேப! என ெபா ப் ணர்ச்சிைய ஊக்கியி க்கிற .
இன்

ம், என

பிரதிப ப் ஒன்ைறச் ெசால்கிேறன், ேகள்.

நிலம், நீர், ெந ப் , காற்
ஆகிய எல்லாம் எல்லாச் ெச
க க்கும்
ெபா வாயி க்கின்றன. ஆனால், ஒவ்ெவா
ெச யி ம் ஏறிய சாரம் அதனதன்
இயல் க்கு ஏற்றப மா கிற . எ மிச்சம் பழத்தில் ஏறியசாரம் ளிப்பைடகிற .
மா ளங் கனியில் ஏறிய சாரம் ம ரம் அைடகிற . ஒ ெச விஷமா வைத ம், ஒ
ெச
உண ப்
ெபா ளாவைத ம்
பார்க்கிேறாம்.
இந்த
ேவற் ைம
நிலேவற் ைமயாேலா நீர் ேவற் ைமயாேலா ஏற்பட்டதல்ல.
மைழ ஒன்றாயி ம் மைழ நீர் வி ந்த மண்ணின் குணம் அைடகிற . இவ்வா
வித்தியாசப்ப கிற குணம், சாரம், நீர், சூாிய ஒளி, காற் ஆகியவற்றில் இல்ைல.
ேவர் அ த ம் கனி நஞ்சுமான பல ெச கள் உள. இந்த மயக்கம், அந்தச் ெச க்குள்ள
ஓர் ஜீவகுணேம யன்றி ேவறன் .
ஏன் இவ்வள

ரம் எ திேனன் ெதாி மா?

நான் எ
ம் க தத்ைத அல்ல க தங்கைள ஒவ்ெவா வர் ஒவ்ெவா மாதிாிப்
ாிந் ெகாள்கிறார்கள்; ாிந் ெகாள்வார்கள். நீ எனக்கு பதிெல
ம் க தங்களில்
நீ ெவளியி ம் பிரதி ப ப் களி
ந்
நீ என
க தங்கைள எப்ப ப் ாிந்
ெகாள்கிறாய் என்ப எனக்கு நன்றாகத் ெதாிகிற . உன பிரதிப ப் களில் உன
தனி இயல் நிழலா கிற .
உன
பிரதிப ப்
மிக மிக உயர்தரமான பிரதிப ப் . இைத
ெசால்வைதவிட மற்றவர் ெசால்ல நான் கா குளிரக் ேகட்க ேவண் ம். நிற்க.

நான்

ெசன்ற க தத்தில் உனக்கு நான், "
ைமப் ெபண்"ணின் கண்ேணாட்டத்ைத
எ த் க் காட் ேனன். அல்லவா? ஆமாம். இந்தக் க தத்தில் பர்னாட் ஷா ெசான்ன
ஒ க த்ைத ம் இைணத் ச் ெசால்ல வி ம் கிேறன்.
உனக்கு ஷா யார் என்
ெதாி மா? பார்த்தாயா, மறந்
விட்ேடன். நான்கு
ட் க்கு வந்த ம், என்
ஆண் க க்கு
ன், நான் உன் அண்ணேனா உங்கள்
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ைகயி
ந்த "கட ைளத் ேத ச் ெசன்ற க ப் ப் ெபண்" என்ற
ைலப் ப த்
விட் த் த வதாக வாங்கி ப த் விட் ம நாேள நீ தி ப்பித்தந் விட்ட ம் உனக்கு
நிச்சயம் நிைனவி க்கும், நீதான் நிைனவாற்றல் மிக்கவளாயிற்ேற.
ஆகேவ ஷா இ பதாம்
ற்றாண்
ேஷக்ஸ்பியர் என்ப ம், உலகப்
ேபரறிஞர்களில் ஒ வர் என்ப ம், மகா கிண்டல்காரர் என்ப ம்
லக்க த் மிக்க
ேசாஷ ஸ் என்ப ம் உனக்குத் ெதாிந்தி க்கும்.
அப்ெபாியார் கூறிய ஒ
ெசால்கிறார்:

க த்ைதத்தான் உனக்குச் ெசால்ல வந்ேதன். ஷா

"ெபண்ேண ஆைணப்பைடத்
வளர்ப்பவள். ெபண்ேண ஆைண ஆட்ெகாண்
வாழ்விப்பவள். உலக நடவ க்ைககளில் ெபண்கள்
ப்பங்கு ெகாண்
உைழக்கேவண் ம். அவ்வா
உைழத்தால் அல்லாமல் உலகம் ஒ நா ம் நல்ல
அைமதியான நிைலைமைய அைடய
யா . என் . ஷா, 'ேசாஷ ஸம்
த ய
இஸங்கைளப் பற்றி மதி ட்ப
ள்ள ெபண் க்கு வழிகாட் ' என்
ஒ
ல்
எ தியி க்கிறார். அதில் நான் ேமேல குறிப்பிட்ட க த்ைத விளக்குகிறார்.
அன்ேப! நீ அவசியம் ப க்க ேவண் ய
ல் அ . நீ ஏற்கனேவ அந்த
ப த்தி க்கக் கூ ம். ப த்தி ந்தால் கூட, எனக்காக இன்ெனா
ைற ப .
ெபண்ணின் கண்ேணாட்டத்ைத நீ அதில் நன்றாகக் காணக்கூ ம்.
சேகாதாிக க்கும் அைதப் ப க்கும்ப பலத்த சிபாாிசு ெசய்!

ைலப்
ைமப்
உன

நம் நாட் ன் ெதான்ைமசான்ற சங்க இலக்கியங்கள், தி க்குறள், ஐம்ெப ங்
காப்பியங்கள், கம்பன் காவியம் ஆகிய
ற் கைள ம், உலக இலக்கியங்கைள ம்
குறிப்பாக ெசன்ற
ற்றாண் இந்த
ற்றாண் களின் ந ன இலக்கியங்கைள ம்,
உன்ைனப் ேபான்ற ப த்த ெபண்கள், ப க்க ேவண் ம். அவற்றில் பரக் கக்
காணக்கிடக்கும் ெபண்ைணப் பற்றிய மதிப்பீ கைள, ெபண்- ஆண் உற , ெதாடர்
பற்றிய வைரய ப் கைளக் குறிப்பிட் அலசிப் பார்க்கேவண் ம். இந்த அ கும்
ைற ம், அறி ம்
ைமப் ெபண் கண்ேணாட்டத்ைத நன்கு அறிய மிகமிகத் ேதைவ.
பாரதியின் "
ைமப் ெபண்" கண்ேணாட்டத்ைதப் பற்றி உனக்குப் பின்னர்
எ
ேவன். இங்கு பாரதியின் ஒ க த் மட் ம் ேதைவ; அைதக் குறிப்பி கிேறன்.
பாரதி எ தி ள்ள தீர்க்க தாிசனம் மிக்க "
ைமப் ெபண்" என்ற பாட ல் அந்தக்
க த் வ கிற . அ இ :
"
ைமப் ெபண்ணிவள்
ெசாற்க ம் ெசய்ைக ம்
ெபாய்ைமெகாண்ட
க க்குப் திதன்றி
ச ர்மைறப்ப
மாந்தர் இ ந்தநாள்
தன்னிேல ெபா
வான வழக்கமாம்."
இந்த அ களில் பாரதி கூ வைதக் ேகள்.

14

இன்ைறயப்
ைமப் ெபண்களின் க த் ம் ெசய ம், க
கத்திற்குப்
திேதயன்றி, கி த
கத்தில் சாதாரணமான வழக்கம் தான் என்கிறான் பாரதி.
அன்ேப! பாரதியின் க
க, கி த கக் க த் க்க க்கும் மைலக்கும் ம
க்கு ள்ள
ேவற் ைம ண் என்பைத நீ நிைனவில் ைவத் க்ெகாள்ள ேவண் ம்.
பாரதி கூறிய ெபாற்காலத்தில், ெபண்ைணப்பற்றி ச தாயக் கண்ேணாட்டம்
எப்ப யி ந்த என்பைத அறிய நீ மிக ம் வி ம் வாய். மதிநல ம், கல்வி நல ம்
வாய்ந்த உனக்கு, இ
பற்றி ஒன் ேம ெதாியா
என்
நிைனத்
நான்
எ தவில்ைல. உனக்கும், நான் எத்தைகய க த்ேதாட்ட ள்ளவன் என் ெதாி ம். சாி,
இ இ க்கட் ம்.
தமிழ ைடய ெதான்ைமயான
ல் எ ? இ ந்ததாகச் ெசால்லப்ப கிற
ல்
அல்ல; இப்ெபா
இ க்கிற நமக்குக் கிைடக்கிற ல்களில் ெதான்ைமயான எ ?
ெப ம்பாலான அறிஞர்கள் ெதால்காப்பியேம ெதான்ைமயான
ல் என்
க
கிறார்கள். ஆயி ம் ேபரறிஞர்களில் இரண்ெடா வர் ெதால்காப் பியம் பிற்கால
ல்
என் ம் க தாம ம் இல்ைல.
நான்
த ல் 'ெதால்காப்பியத்ைத' எ த் க்ெகாண் , அ
காட் ம் ெபண்கள்
பற்றிய கண்ேணாட்டத்ைத உனக்குக் காட் கிேறன். அப்பால் சங்க இலக்கியக்
கண்ேணாட்டத்ைதக் காட் ேவன். கனிந்த தமிழ்ப்பற் ைடய நீ இைத மிக மிக
வி ம்பிப் ப ப்பாய் என்ப என நம்பிக்ைக.
ெதால்காப்பியர் இலக்கண ேமைதயல்லவா? அவர், தமிழ்ப் ெப மக்கள்
ஆைணப்பற்றி ம் ெபண்ைணப்பற்றி ம் ெகாண்
ந்த மர க் க த் க்கைள இரண்
சிறிய சூத்திரமாக்கி நமக்கு அ
கிறார்.
"ெப ைம ம் உர ம்
ஆ உேமன"
(களவியல் 7)
அச்ச ம் நா ம்
மட ம் க்கு த்தல்
நிச்ச ம் ெபண்பாற்கு
உாிய என்ப"
(களவியல் 8)
"ெப ைம ம் அறி -வ ைம ம் ஆண் பாலார்க்கு உாியைவ. அச்சம், நாணம்,
மடம் என்ற இயல் கள் எப்ெபா
ம் ெபண் பாலார்க்கு உாியவாம்", ேமற்ப
சூத்திரங்களின் ெபா ள் இ தான்.
அன்ைறய இந்தத் தமிழ் மர க்கு உன
ெபண்ைம எப்ப
எதிெரா க்கிற
என்பைத உடேனேய அறிய வி ம் கிேறன். எனேவ, அன்ேப! என
க தம்
கிைடத்த ம் இந்தக் க த் க்குாிய உன உடன்பா
ரண்பா கைள உடேனேய
எ
வாய் என் எதிர்பார்க்கிேறன்.
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அ த்த க தத்தில் நான் ெதால்காப்பியர் கண்ேணாட்டத்ைத- பைழய தமிழ் மர க்
கண்ேணாட்டத்ைத விளக்கி விமர்சிப்ேபன். இடந்தந்தால், அ த்த க தத்தில் சங்க
இலக்கியக் கண்ேணாட் டத்ைத ம் ெதாடங்கி ைவப்ேபன்.
பிற பின்.
-----------------------------------------------------------

க தம் 5
அன் மிக்க.........
நான் என ெசன்ற க தத்தில், எ த் க்காட் ய ெதால் காப்பிய சூத்திரங்களின்
உன
பிரதிப ப்
என்ன என்
உடன யாக நீ எ த ேவண் ெமன்
ேகட்
ந்ேதன். என அன் ஆைண நிச்சயம் மதிக்கப்ப ம் என் நம்பிேனன்.
ஆனால், உன
த் ப் ேபாயிற் .

க தம் 'வ ம்' 'வ ம்' என்

அன்ேப! என
க தங்க க்கு எல்லாம்
ெகா ப்ப தான் வழக்கம். 'தாமதித்தாய்' என்
வாய்ப் க்கூட நீ அளித்ததில்ைல.

எதிர்பார்த் ப் பார்த்

என் கண்

இ வைர நீ சுடச் சுடப் பதில்
உன்மீ
குைறகூற எனக்கு ஒ

ெசன்ற க தத்திற்குப் பதில், எதிர்பார்த்த அன் ம் கிைடக்க வில்ைல; ம நா ம்
கிைடக்க வில்ைல; ம நா க்கு ம நா ம் கிைடக்கவில்ைல. இன் , இந்தக் க தம்
எ
கிற இந்த ேநரம் வைரயி ம் கிைடக்கவில்ைல.
ஒ
றம் உன் பதில் கிைடயாைமயால் என் ெநஞ்சம் கவல் கிற . ம
றம்,
எதிர்பாராத இைட
ஏேத ம் ஏற்பட்
ந்தாலன்றி நீ எ தாதி க்கமாட்டாய்
என் என் அந்த ராத்மா ெசால்கிற .
உன
பிரதிப ப் த் தாங்கிய பதிற் க தம் காலாகாலத்தில் கிைடத்தி ந்தால்
என்மனம் எப்ப இ ந்தி க்கும் ெதாி மா? நாேணற்றிய வில்மாதிாி 'விண்' என்
இ ந்தி க்கும். இன்
என் மனதில் ஏேதா ஒ ெதாய் ஏற்பட்
க்கிறேத. அ
மாதிாி லவேலச ம் ஏற்பட்
க்கா .
அ த்த க தத்தில், நீ, வட்
ம் த மாய் உன
என்ற
நம்பிக்ைக என்ைனப் பிடாி பி த்
எ
கிேறன்.

பிரதி ப ப்ைபத் ெதாிவிப்பாய்
உந்தேவ, இந்தக் க தத்ைத

இந்தக்
க தத்ைத
எப்ெபா
எ
கிேறன்
ெதாி மா?
ேமற்கூறிய
சூழ்நிைலேயா , உடல் நிைல ம் ேமாசமைடந்தி க்கிற ெபா
எ
கிேறன்.
உடல் ேநாயின் காரணமாக, ஊசிகள் ேபாட் , மாத்திைரகள் உண் , ெவப்ப
மிகுதியின் விைளவாக, தைலயில் கட் கள் ேதான்றி, ெந ப் ப் பி த்
எாிவ
ேபான்
தைல ஒேர எாிச்சலாக எாிகிறெபா
இந்தக் க தம் எ
கிேறன்.
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அதற்கும் ேமலாக இர 2-40 க்கு ஒ ரயில் வண் ையப் பி க்க வந் , ரயில்ேவ
நிைலயத்திற்கு அ காைமயில் உட் கார்ந் 12-மணிக்குேமல் இைத எ
கிேறன்.
கடைம உணர்ச்சி ஒன் மட் ம் வற்
த்தேவ இந்த மடைலத் தீட் கிேறன். இந்த
சுய
ராணப் பாராயணம் இங்கு நிற்கட் ம். இனிச்ெசன்ற க தத்தில் விட்ட
குைறையத் ெதாடர்கிேறன்.
"ெப ைம ம் அறி -ஆற்ற ம் ஆடவர்க்கு உாியைவ. அச்சம், நாணம், ேமடம்
ெபண் ர்க்கு உாியைவ" என் ெதால் காப்பியம் ெசால்கிற என் ம், அன் தமிழர்
மர இப்ப இ ந்த என் ெசால்கிற என் ம் எ த் க் காட் ேனன்.
இந்த மர , பண்
நம் நாட் னர் மதித்
வந்த ஒ
லட்சி யத்ைத எ த் க்
காட் கிற , என் நான் நிைனக்கிேறன். அன் இந்த லட்சியம் வாழ்வில் எவ்வள
ரம் ெபா ந்தியி ந்த என் அலசிப் பார்க்க இன் நமக்குத் ேதைவயில்ைல.
இன்ைறய நிைலயில் இந்த மரைப ஒப் க்ெகாள்ள
மா? சமத் வம் பாராட் ம்
தற்கால ஜனநாயக வாழ்வில் ேமற்ப மர க்கு இடமில்ைல என்ப ெதளி .
ஜனநாயகப் ெப ம் லவனான பாரதி, இந்த மர க்குப் பதில் ெசால் வைதக்கீேழ
த கிேறன். பாரதியின் இந்த அ கள் உனக்கு மிக நன்றாகத் ெதாிந்த அ கேள.
"நாண ம் அச்ச ம்
நாய்கட்கு ேவண் மாம்
ஞானம் நல்லறம்
ர சுதந்தரம்
ேப ம் நற்கு ப்
ெபண்ணின் குணங்களாம்"
(
ைமப்ெபண்)
எத் ைண காரசாரமாகப் பைழய மரபின்மீ , பாரதியின் '
ைமப்ெபண்'
கண்டனக் கைண பாய்ச்சுகிறாள் பார்த்தாயா? நீ ம்
ைமப்ெபண். உன எதிெரா
ேவ விதமாக இ க்க
யா . நா ம் ஒ ஜனநாயகவாதி, என பிரதிப ப் ம்
ேவ *வைசயாக இ க்க
யா .
இனி, 'ெதால் காப்பியம்' பயி ம் ேவெறா க த்ைதப் பார்ப்ேபாம்:"உயிாி ம் சிறந்தன்
நாேண; நாணி ம்
ெசயிர்தீர் காட்சிக்
கற் ச் சிறந்தன் "
(ெதால், களவியல் 28)
ற்காலத் த் தமிழ் மக்கள் கு ம்ப வாழ்விேலேய ெபாி ம் ஈ பா
உைடயவர்களாய் இ ந்தார்கள். எனேவ, அடக்க ஒ க்கத்ேதா , கற் ெநறியில்
ஒ கிய மைனவிைய அவர்கள் ெபாி ம் பாராட் னார்கள்.
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அக்காலத் ப் ெபண்கள் இல்லக் கிழத்தியராயி த்தைலேய ெப ைமெயனக்
க தினார்கள். ச தாய வளர்ச்சியில், கு ம்பம் வைகயாக நடந் ம் ெபா ப்ேப
ெபண்களின் ெப ம் ெபா ப்பாக அன் அைமந்தி ந்த .
சைமத் , ஆண்க க்கு அ
ஊட் ம் ெப ந் ெதாழில், ெபண்களின் தனி
உாிைமயாகத் திகழ்ந்த . இைத, அன்ேப! ெதால்காப்பியர் ஒ
சூத்திரத்தின் லம்
எவ்வள அழகாகக் கூ கிறார், ேகள்!
"என சுைவப்பி ம்
நீ ைக ெதாட்ட
வாேனார் அ தம்
ைர மால் எமக்ெகன்"
(ெதால், கற் -5)
கணவன், மைனவியின் ைகபட்ட உண எ
ம், ேதவா தத்தி ம் சுைவ மிக்க
என் அன்
கர்ந் மகிழ்ந்தான் என் ெதால்காப்பியர் ெதாிவிக்கிறார்.
"வி ந்
றந்த த ம்
சுற்றம் ஓம்ப ம்
பிற ம் அன்ன
கிழேவாள் மாண் கள்"
என்ப ெதால்காப்பியத்தில் மற்ெறா (கற் . 11) சூத்திரம்.
வி ந்தாளிகைளப் ேபாற் தல் மைனவியின் சிறந்த கடைம க
இ ந்த என்பைத ம் ெதால்காப்பியர் நமக்கு அறிவிக்கிறார்.

ள் ஒன்றாக அன்

அன்ேப! நான் ேமேல கூறிய சில 'ெதால்காப்பிய' சூத்திரங் களி
ந் , பண்ைடய
தமிழ்ச் ச தாயத்தில், ெபண்ணின் இடம், ெபண்ணின் தரம், ெபண்ணின் குணம்
எப்ப யி ந்தன என்பைத நீ நன்றாக உணர்ந் ெகாள்ள
ம்.
நீ எந்த ைல ம் ஏேனா தாேன என்
உன்னிடம் ஒ
ைற ெசான்ேனன்

ப த் த் ெதாிந்த : ெகாள்பவளல்ல. நான்

'ம ந் சாப்பி வ ேபாலேவ
ல்கைளப் ப க்க ேவண் ம் - விளம்பரங்கைளப்
பார்த்தன்
ெசய்ய ேவண் ம், விஷயமறிந்தவர்களின் சிபாாிசின் ேமேலேய ெசய்ய
ேவண் ம்' என் , இந்த உண்ைமைய நீ தக்க த ணங்களில், மறந் விடாமல் எனக்கு
நிைனப் ட் வந்தி ப்ப , இன் ம் என நிைனவில் பசுைமயாக இ ந் வ கிற .
ெதால்காப்பியத்தில் ஆழ்ந்த அறி
ெப ம் திறன்பைடத்த நீ இனிச் சும்மா
இ க்கமாட்டாய். நான் குறிப்பிட்ட சூத்திரங்கேளா
நில்லாமல், 'களவியல்'
வைத ம் கற்க
யல்வாய்
யற்சியில் ெவற்றி காண்பாய். பின்னர்,
ெபா ளதிகாரம்
; வைத ம், அப்பால் ெதால்காப்பியம்
வைத ேம கற் த்
ெதளிவாய். இதில், எனக்கு இம்மி கூடச் சந்ேதகமில்ைல.
ெதால்காப்பியம், காட் ம் ெபண்கள் பற்றிய தமிழ் மர க் கண்ேணாட்டத்ைதத்
ெதளிவாக அறிந்
ெகாண்டால், சங்க இலக்கியத்தில் ஊ
வி நிற்கும் ெபண்கள்
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பற்றிய கண்ேணாட்டத்ைத அறிதல் சுலபம் என்பைத நீ நிைனவில் ைவத் க்ெகாள்ள
ேவண் ம். நிைனவில் ைவத் க் ெகாள்வாய் என் நம் கிேறன்.
இ தமிழன் ம
மலர்ச்சிக் காலம். ெதால்காப்பியத்திற்கும் சங்க
ற்க க்கும்
ெப ைம என் மில்லாதப
ெப கி
நிற்கும் காலம். இ
ம் உனக்குத்
ெதாியாததல்ல........
இப்ெபா
இர மணி 1-40. இன் ம் 5 நிமிடங்களில் அஞ்ச ல் ேசர்த்ததாக
ேவண் ம். எனேவ, இத் டன்
க்கிேறன்.
பிற அ த்த மட ல்.
-----------------------------------------------------------

க தம் 6
அன் மிக்க.......
"அ பவம் தாய்ப்பால் ேபான்ற ; சிந்தைன பசுவின் பால் ேபான்ற ; ல் ப ப்
ெபட் ப்பால் ேபான்ற " என் நான் அ க்க ெசால்வ ண் .
லறிைவ விடச்
சிந்தைன அறி ம், சிந்தைன அறிைவவிட அ பவ அறி ம் சிறந்த
என்பைத
எ த் க்காட்டேவ, ெபட் ப்பால், பசுவின்பால், தாய்ப்பால் ஆகியவற்ைற உவமித்
ஒப்
ேநாக்கக் காட் ேவன். உன்னிடத்தி ம் அ பவத்தின் ெப ைமைய
வ
த்திக் கூற இந்த உண்ைமைய இரண்ெடா
ைற விளக்கியி க்கிேறன் என்
நிைன .
உன் ைடய அன் க் க தத்ைதப் ப த்த ம் இந்த நிைன பளிச்சிட்ட . நான்
எதிர் பார்த்தப
ம், ெசன்ற க தத்தில் குறிப்பிட்
ந்தப
ம், வட்
ம் த மாக
உன எதிெரா ைய உன க தம் சுமந் வந்தி க்கிற .
ஒ பறம், உன ப ப் ம் எ த் ம் என்ைனத் ேதன் கு த்த நாி மாதிாிச் ெசாக்க
ைவக்கிற . மற்ெறா
றம், தனக்குத்தாேன உண்ைமைய உணர்கிற சுயா
தி
இ க்கிறேத, அ
மிகப் ெபாி
என்ற உண்ைமைய அ
என் மனதில் என்
மில்லாதப ெவளிச்சம் ேபாட் க் காட் கிற .
ெதால்காப்பியக் க த்தின் மீ
நீ எதிெரா த்தி ப்பைதப் ப க்கும்ெபா
இவ்வள
ட்பதிட்பமான ெதால்காப்பிய அறிைவ நீ எங்ேக எப்ெபா
ெபற்றாய்
என்
க்கின் ேமல் விரல் ைவத் வியப்பைடய ேவண் யதாயி க்கிற . உன
க த்ேதாட்ட ம், எ த் ப்பாணி ம்,ெவ ம் ேபச்சுப் ேபசு வ , நம் வதற்கு
மாத்திரேம
யல்வ , இ ட் ல்
ணாகத் தடவிக்ெகாண்
ப்ப ,
னிப் ல்
ேமய்வ ,
ன்ேனார் ெசாற்கைளக் கிளிப்பிள்ைள மாதிாிச் ெசால்வ , என்ற
ேபாக்குக்கும் உனக்கும் இரத்த சம்பந்தம், அர்த்தசம்பந்தம், திக்கு சம்பந்தம் கூடக்
கிைடயா என்பைதப் பைறயைறகின்றன.
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அன்ேப! நீ எனக்குத் தீட்
ள்ள க தத்தி்ல், "அச்சம், நாணம்,மடம்" ஆகியவற்றின்
ெதாகுதிேய 'ெபண்ைம' என்ற ெதால்காப்பியக் க த்தின் மீ உன பிரதிப ப்ைபத்
ெதாிவித்தி க்கிறாய். அச்சம், நாணம்,மடம் ஆகிய
க்குணங்க க்கும்
ற்கால
(ெதால்காப்பியர் கால), இைடக்காலத் க த் க்கைளக் கூறி,உன
எதிெரா ையத்
தீட் இ க்கிறாய்.
ெதால்காப்பியக் க த் :
அச்சம்= தீவிைனக க்கு அஞ்சுதல்.
நாணம்= பழிபாவங்க க்கு நா தல்.
மடம்= ெகா த்தக் ெகாண் ெகாண்ட ; விடாைம. (சான்ேறார் ெகாள்ைககைள
அறி
த்த ஏற் க் ெகாண் , அவ்வா ஏற் க்ெகாண்ட ெகாள்ைககளில் உ தியாக
இ த்தல்.)
இைத, நச்சினார்க்கினியார் ேபான்ற உைரயாசிாியர்கள் ெகா க்கும் விளக்க உைர
என் நீேய குறிப்பி கிறாய்.
இைடக்காலக் க த் :
அச்சம்= பிறைரக் கண் அஞ்சுதல். - பயங்ெகாள்ளித்தனம்
நாணம்= நடக்கும்ேபா
ெபண்கள் தைல குனிந்
கட்ைட விரைலப் பார்த்ேத
நடத்தல்.
- ெவட்கம்
மடம் = அறி னம்.
சதகங்கள் த ய இைடக்கால பிரபந்தங்கள் இவ்வா விளக்கம் அளிக்கின்றன
என் ம் நீ சுட் க் காட் கிறாய்.
ேமற்கூறியவா
எ த் க் காட் விட் , இரண் விதக் க த் க்கைள ம் நீ
ஒப் க்ெகாள்ளவில்ைல என் கூ கிறாய்.
"நான்
ைமப் ெபண், ஆ ம், ெபண் ம் சாி, நிகர், சமானம். எனேவ,
எத் ைறயில் ெபண்ைண எந்தவைகயில் குைற கூறினா ம் நான் ஏற்கமாட்ேடன்.
ஆகேவ, 'ெபண்ைம'ையப் பற்றிய பண்ைடக்கால, இைடக்காலக் க த்ைத நான்
ளிகூட ஏற் க்ெகாள்ளவில்ைல. ெதால்காப்பியக் க த்ைத ம் பிரபந்தக் க த்ைத ம்
ஆழக் குழிேதாண் ப் ைதக்க ேவண் ம்" என் , நீ ெவட்ெடான்
ண் இரண்டாக
எதிெரா க்கிறாய்.
"தீவிைனகைளக் கண்
அஞ்சேவண் ெமன்றால், அந்த அச் சம் ஆ க்கும்
ெபண் க்கும் ெபா வாக இ க்கேவண் ய அல்லவா? பழி பாவங்க க்கு நாணம்
உற ேவண் ெமன்றால், ெபண்ேபால் ஆ ம் நாண ற ேவண் ம்; அ தாேன ைற?
சான்ேறார் ெநறிைய உ தியாகக் கைடப்பி த்தத்தில் ஆ க்கு ஒ நீதி,
ெபண் க்கு ஒ
நீதி இ க்க இடமில்ைல. ஆகேவ, ெதால்காப்பியர்
'ெபண்ைம'யின் குணக்கூ கைள வைரய ப்பைத ஏற் க்ெகாள்ளேவா, ேபாற்றிப்
கழேவா என்னால்
ய வில்ைல" என் ம் உன
பிரதிப ப்ைபத் ெதக்கத்
ெதளிவாய்த் தீட் யி க்கிறாய்.
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சமதர்மப் ெபண்ைணப் ேபால ம், பாரதியின் '
ைமப் ெபண்'ைணப் ேபால ம்,
ைமப் ெபண்ெணன உன
க த் ம், இந்தப் பிரச்ைனயில் சாியான திைசயில்
ெசல்கிற என்ப தான் என க த் .
ஆனால் ஒன் . உன க தத்தில், நான் என ஐந்தாவ க தத்தில் எ த்தக்
காட் ய பாரதி க த்ைத சுட் க்காட் , பாரதி இைடக்கால மரபின்மீ தான்
கண்டைனக்கைன பாய்ச்சியி க்கிறான் என் ம், ெதால்காப்பிய மரபின் மீ அல்ல
என் ம், குறிப் பிட்
என்ேனா
மா பாட்ைட நயம்பட ஆனால் அ த்தமாகத்
ெதாிவிக்கிறாய். நன் , மிக ம் நன் .
வரலாற்றில் ச தாய மா தல்கைள ம், இந்த மா தல்களில் ெபண்ணின்
இடத்ைத ம், க த் க்களின் எ ச்சிைய ம் பற்றி பின்னால் எ தப்ேபாகும்
க தங்களில் கூ ேவன். ஆனால் இங்குச் சில உண்ைமகைள நீ ெதால்காப்பியக்
க த்ைத மீண் ம் நிர்ணயித் க்ெகாள்ள உத ம் ெபா ட் க் ெகா க்கிேறன்.
1. ெதால்காபியர் காலம் அல்ல
ெதால்காப்பியம் கூ ம் தமிழர் மர க்காலம்,
ராதனப் ெபா உைடைமக் கால ம், அல்ல. தமிழகத்தின் நிலப் பிர த் வக்காலம்2500 ஆண் க க்கு ன்.
2. நச்சினார்க்கினியர்
த ய உைரயாசிாியர்களின் விளக்கங்களில் அவர்களின்
க த் க்கள்
ஆதிக்கம்
ெச த் கின்றன.
இந்த
உைரயாசிாியர்கள்,
ெதால்காப்பிய க்கு மிக மிகப் பிற்பட்ட காலத்தில் வாழ்ந்தவர்கள்.
3. ெதால்காப்பியம் - களவியல், கற்பியல் மட் மல்ல,
கண்ேணாட்டத்ேதா கற்கேவண் ம்.

ைல ம் சாித்திரக்

அன்ேப! என ேயாசைனகைளக் கவனத்தில் ைவத் க்ெகாண் இனிவ ம் என
சில பல க தங்கைளப் ப க்கிற ெபா
, உன
கண்ேணாட்டத்தில் மா த ம்,
ெதால்காப்பியக் க த் நிர்ணயத்தில் மா த ம் உனக்கு ஏற்ப ம் என் நிச்சயமாக
நம் கிேறன். நிற்க.
ஆண் உயர்
- ெபண் தாழ்
என்ற அ ச்சரட் க் க த் த் தான்
ெதால்காப்பியத்தில் ஊ
வி நிற்கிற . அந்தக் காலத்தில், ஆண் ஆளப்பிறந்தவன்,
ெபண் அண் ஒண் வாழப்பிறந் தவள் என்ற ெகாள்ைகதான் ச தாயத்தில் ஆட்சி
ெச த்திற் .
அன் , ஆண்-ெபண் குணங்கைளப் பிாித்
தனிைமப்ப த்தி காட் னார்கள்;
ஆண்-ெபண்க க்கிைடயில் உயர் -தாழ் கற்பித்தார்கள். இைத ன் க தங்களில்
சில ெதால்காப்பிய சூத்திரங்கள் லம் காட் யி க்கிேறன்.
இன் ம் இரண்ெடா
உதாரணங்கள் ெகா க்கிேறன். ப த்
சிந்தித் ப்பார்.
கடல் கடந்
ெசல் ம் ஆடவர்-ெபா ள் ஈட்டேவா ேவ
இந்தக் காாியத்திற்ேகா
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ெசன்றா ம் சாி - ெபண் ைர, அைழத் ச் ெசல் ம் வழக்கம் அந்த நாளில் தமிழகத்தில்
இல்ைல என் ெதால்காப்பியர் கூ கிறார். அவர் கூ ம் சூத்திரம் இேதா:
" ந் நீர் வழக்கம்
மக உ ேவா ல்ைல"
(ெதா-ெபா-அக. 37)
அ ேபால், அந்தக் காலத்தில், ேபார்க் களத் ப்பைட ட் க்கும் ெபண்கேளா
ஆண் மக்கள் ேபாக மாட்டார்கள் என்
ெதால்காப்பியர் ெதாிவிக்கிறார். சூத்திரம்
இ தான்:
"எண்ண ம் பாசைற
ெபண்ெணா
ணரார்"
-(ெதால்-ெபா-கற் 34)
ெபண்கள் கப்பேலறி ெவளிநா க க்குச் ெசல்லக்கூடா .
ராங்கைனகளாக
ஆடவர் மாதிாிப் ேபார்க் களம்
கக்கூடா
என்ற இம்மாதிாியான ச தாயச்
சட்டங்கள் எைதக் காட் கின்றன? அன் , ஆண் தங்குதைடயற்ற சுதந்திரம்
உைடயவனாக ம்; ெபண், அவன் கீச்சிய ேகாட்ைடத் தாண்டக் கூடாதவளாக ம்
க தப்பட்டார்கள் என்பைதக் காட் கின்றன.
ெதால்காப்பிய காலத்தில், ஒ க்கத்ைத எ த் க்ெகாண் டா
ெபண் க்கு ேவ என்ேற இ ந்தி க்கிற .

ம், ஆ

க்கு ேவ ,

கற் :-"கற் நிைல என்றால் இ கட்சிக்கும் ெபா " என் ப தான் இன்ைறய
ஜனநாயக ச தாயத்தின் நியதி. ஆனால், அன் அப்ப யல்ல.
ெதால்காப்பியர் ெதய்வப்
லவராக இ க்கலாம். ெதால்காப்பியம் ஒப்பற்ற
இலக்கண
லாக
தல் வாிைசயில்
த டம் ெபறலாம். ஆயி ம் இலக்கியம்
(வாழ்க்ைக) கண்டதற்குத்தாேன இலக்கணம் கூற
ம்!
ெதால்காப்பியர் காலத்தில் கற்
ெபண்க க்குாிய தனி உைடைம என்
க தப்பட்
வந்த . அன் , ஒ
ெபண் ஒேர ஆைண மணந்
அவனிடம்
இைணபிாியாத காதல் ண் இன்ப வாழ் வாழ ேவண் ம். அேத ெபா தில் ஆண்
பல ெபண்கேளா வாழ ச தாய அ மதி உண் .
ெபண் க்குக் கற்ேப உயிர். ஆண் எவ்வள
தா மாறாகத் தவ
ெசய்
திாிந்தா ம், ெபண் தவ ெசய்யாமல் னிதவதியாக வாழ்ந் , ஆ க்குப் பணிவிைட
ாிவேத, ஆண் காலா ட்ட பணிையத் தைலயால் ாிவேத, கற் டைம அழகு.
ெதால்காப்பியர் காலத்தில் ஆண் 'ைலசன்ேசா ' வாழ்ந்தான் என்

ெதாிகிற .

"காமக் கிழத்தி
மைனேயாள் என்றிவர்"
என் வ ம் கற்பியல் சூத்திரம் மைனவிேயா , ஒ ஆடவன் காமக் கிழத்தி ம்
உைடயவனாயி க்கலாம் என்பைத எ த் க் காட் கிற . பலதார மணம்
அ
ந்த அன் . மற்ெறா சூத்திரத்தில்,
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"மாயப் பரத்ைத
உள்ளிய வழி ம்"
என் ெதாடர் வ கிற . பரத்ைத என்றால் மணந் ெகாள்ளாத ெபா மகள் என்
ெபா ள்.
பரத்ைதயர்
அக்காலத்தில்
விைல
மா ,
ெபா ட்ெபண் ர்,
கணிைகயர்,ெபா மகளிர்,
விைரவின்
மகளிர்
என்ற
ெபயர்களாெலல்லாம்
அைழக்கப்பட்டார்கள்.
ஆடவன், த ல் மணந் ெகாள் ம் மைனவி இல்லக் கிழத்தி; ட் ன் தைலவி.
இரண்டாவதாக ஆைசப்பட்
மணந்
ெகாள் ம் ெபண் ர் காமக்கிழத்தியர்,
ன்றாவதாக பரத்ைதயர், ெதால்காப்பியர் இந்த
வைகயினைரப் பற்றி ம் சில
கற்பியல்
சூத்திரங்களில்
நமக்கு
இலக்கணம்
கூ கிறார்.
ஆகேவதான்,
நச்சினார்க்கினியர் விளக்கத்தில் ெதால்காப்பியர் ெபண்ைமையப் பார்த்தால் ேபாதா
என் எனக்குப் ப கிறெதன் ம், நீ தி ப்பிப் ப க்க ேவண் ெமன் ம் கூறிேனன்.
இப்ெபா
ாிகிறதா ?
இ தியாக, ெதால்காப்பியர் காலத்தில் ெபண்-ஆண் சமத் வம் இல்ைல.
ெபண்ண ைம
க்க
க்கக் கு ெகாண்
ந்த . இந்தப் ெபண்ண ைம ைற
ேவ
யாரா
ம்
குத்தப் பட்டதன் . ச தாய வளர்ச்சியில் உலகத்தில் எந்த
ேதசத்தி ம் குறிப்பிட்ட காலகட்டத்தில் ஏற்ப வ தான். இந்த உண்ைமையப்
ேபாகப்ேபாக நீ ெதாிந் ெகாள்வாய்!
அ த்த க தத்தில் சங்க இலக்கியத்தில் குேவாம்.
------------------------------

க தம் 7
அன் மிக்க......
ஆங்கில ெமாழியில், இலக்கியத் திறனாய்வில் மன்னாதி மன்னன் என் மதிக்கப்
ப கிறவன் யார்? ேகால்ாிட் என்பவன். அவன் ஒ விமர்சகன் மட் மல்ல,ஒ சிறந்த
கவிஞ ம் கூட.
இலக்கியத்தில் தனி அக்கைற ெகாண் ள்ள உனக்கு, ஆங்கில இலக்கியத்ைத
சுைவ தட்ட நன்கு பயின் வ கிற உனக்கு ேகால்ாிட் உனக்குப் பழக்கப் பட்டவன்
என்ப
எனக்குத் ெதாி ம். அ ேபால் ேகால்ாிட்
என
நன் மதிப்பிற்குாிய
கைலஞன் என்ப உனக்குத் ெதாி ம் என்ப எனக்குத் ெதாி ம்.
அவன், "அ பவம் கப்ப ன் பின் ற ள்ள விளக்ைக ஒக்கும். அ கடந்த வழிைய
மட் ேம விளக்கமாகக் காட் ம்" என்
ஒ
சந்தர்ப்பத்தில் கூறினான். சங்க
இலக்கியத்ைத நிைனத்த ம், அவ ைடய இந்தக் கூற் நிைன க்கு வந்த .
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நான் இைத எ
வைதப் ப க்கும் ேபா , இன்
ஏன் க தத்ைத இப்ப த்
ெதாடங்குகிறார் என் நீ ன்
வ டன் சிந்தைனயில் ஆழ்வாய் என் இங்கி ந்ேத
என்னால் ஊகிக்க
கி ற . உன மனப்பாங்ைக ம் குணசீலத்ைத ம் பழகி அறிந்த
நான் இவ்வா
ஊகிப்பதில்
ற் க்குத் ெதாண்
ற்ெறட் ச் சதமானம் சாியாக
இ க்கும் என்ேற நம் கிேறன்.
ஒ

ஏன் இந்தத் திைசயில் என க த் ம் ேபனா ம் ஓ கின்றன ெதாி மா? உனக்கு
உண்ைமைய உணர்த்தத்தான். என்ன அந்த உண்ைம?

பைழய இலக்கியம், பண்ைடக்காலக் கவிஞர்களின் அ பவக் களஞ்சியம். ஆகேவ,
அவற்றில் வ ம் ெசய்திகள் எல்லாம், கடந் ேபான வழிைய மாத்திரேம கப்ப ன்
பின் ற விளக்ைகப் ேபால், அேநகமாகக் காட்டவல்லைவ. ஆகேவ அைவகைள
தன்ைமப் ப த்தி, நம அ பவத்ைத இரண்டாந்தரமாக்கி, நாம் திய வாழ் வாழ
யா . இைத க்கியமாக நீ மன தில் பதித் ைவத் க் ெகாள்ள ேவண் ம்.
இனி நான் கூ வைதப்ப .
இந்த
ற்றாண் ல் தமிழில் சிறந்த ஆராய்ச்சி மன்னன் என்
நியாயமாகேவ
ெபயர் வாங்கிய ெபாியார் ைவயாப் ாிப் பிள்ைள அவர்கள். அவர் கி. .300 க்கும்
கி.பி.300 க்கும் இைட யி ள்ள காலத்ைத சங்க காலம் என் கணிக்கிறார். இந்த 600
ஆண் களில் தமிழில் எ ந்த இலக்கியத்ைத, சங்க இலக்கியம் என்
ெசால்கிறார்.
இைத ற்சங்க இலக்கியம் என் ம் பிற்சங்க இலக்கியம் என் பிாித் க் காட் கிறார்.
ைவயா ாிப்பிள்ைளயின் கால மதிப்பீட்ைட நீ கவனத்தில் ைவத் க்ெகாள். நான்
எ தப் ேபாவைதப் ப .
சங்க இலக்கியத்தில் சிக்கலற்ற சாதாரண பைழய கால வாழ் ைவப் பார்க்கலாம்.
சிற் ர் வாழ்க்ைகைய, ேப ர் வாழ்க்ைகைய, நாட்
வாழ்க்ைகைய, நகர
வாழ்க்ைகைய,
கு மக்கள்
வாழ்க்
ைகைய,
ேகானாட்சி
வாழ்க்ைகைய,
ேகாேவந்தனாட்சி வாழ்க்ைக ையக் காணலாம். ஐந்திைண வாழ்க்ைகையப்
பார்க்கலாம். பண்பட்ட உ
ெதாழில், ைகத் ெதாழில், வாணிப வாழ்க்ைகையப்
பார்க்கலாம். சாதாரண இயற்ைகேயா
இைசந்த வாழ்வி
ந்
ேபரரசு வாழ்
வைரயில் பார்க்கலாம்.
அன்ேப! பண்ைடயத் தமிழ் ெப மக்களின் வாழ்ைவ அறிய சங்க இலக்கியம் மிகச்
சிறந்த
க
லம்.
அதி
ந்
உனக்கு, பற்பல
சித்திரங்கைளக்
காட் ,
ெபண்ைணப்பற்றிய கண்ேணாட்டம், அதில் எப்ப
காணக்கிடக்கிறெதன்பைதக்
காட்டப் ேபாகிேறன்.
ற்சங்க இலக்கியத்தில் றவாழ்க்ைகையப் பற்றிக் கூ வ தில் ' றநா
ம்',
அகவாழ்ைவப்பற்றிக் கூ வதில் 'அகநா
ம்' சிறந்த
ற்கள். இந்த
ற்கள்
அைனத் ம் தனித்தனி ஆசிாி யர் எ திய
ற்கள் அல்ல. இந்த
ற்கள் ெதாக்கு
ற்கள். ற் க்கணக்கான கவிஞர்கள், பல்ேவ காலங்களில் பல்ேவ இடங்களில்
பல்ேவ க த்ேதாட்டங்கேளா , பல்ேவ மனிதர்கைளப் பற்றிப் பா ய பாடல்களின்
ெதாகுப் கேள ேமற்ப
ற்கள்.
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ஒ
ச தாயம் ெபண்க க்குக் ெகா க்கும் உாிைமயி
ந் , அத ைடய
நாகாிகத்தின் தன்ைமைய ம் பண்பாட் ன் ேமன்ைமைய ம் அளவிட
ம் என்
இன்
அறிஞர்கள் கூ கிறார்கள். இந்தக் க த்
உனக்கும் உடன்பாடாகேவ
இ க்கும் என் எண் கிேறன்.
இந்தக் க த்ைத நீ நிைனவில் ைவத் க்ெகாண் அளந் பார்க்க றநா ற்றில்
வ ம் சில க த் க்கைள இந்தக் க தத்தில் குறிப்பிட் க் காட்ட வி ம் கிேறன்.
"மைனக்கு விளக்காகிய
வா தல் கணவன்"
( றம்: 314)
இந்தப் றநா ற் ப் லவர் பாட்
ந் , அன் ெபண் மிகப் ெப ைமயாகப்
பாராட்டப் பட்டாள் என் ெதாிகிற . இல்லற வாழ்விற்கு-கு ம்ப வாழ்விற்கு ெபண்
அந்த நாளில் மணி விளக்காக ஒளி விட் ப் பிரகாசித்தாள் என் ெதாிகிற .
ேவெறா
க த்ைதக் ேகள்! சங்ககாலச் சான்ேறார்களில் மிகச் சிறந்த ஒ
சான்ேறார் ெசால் ம் க த்ைதக் ேகள்:
"மாண்டஎன் மைனெயா
மக்க ம் நிரம்பினர்"
( றம் 191)
பிசிராந்ைதயார் என்ற லவர் ெப மான் ஆண் ல் மிக
திர்ந்தவராயி ந் ம்,
அவ க்கு நைர திைர ஏற்படவில்ைல. ஒ
ைற பல சான்ேறார்கள்
அவைரச்சூழ்ந் க்ெகாண் , உங்க க்கு வய
ம் பத் ம் ஆகி ம் ஏன்
நைரக்கவில்ைல என் ேகட் டார்கள்.
அப்ெபாியார் நைரயாதி ப்பதற்குப் பல காரணங்கள் கூறினார். அவற் ள் ஒன் ,
தம் மைனவி ம் மக்கள் நிைறயப் ப த்தவர்கள்; அறி நிறம்பப் ெபற்றவர்கள் என்
கூறினார். எைதக்காட் கிற . அந்தக் காலத்தில் தமிழகத்தில் ெபண்கள் ஆண்கைளப்
ேபான்
நிைறய ப த்தி ந்தார்கள் என்
ெதாிகிற . கவைல யற்ற ச தாய
வாழ் க்கு, ெபண்கள் கல்வி-ேகள்வி நிரம்பப் ெபற்றவர்களாக இ க்க ேவண் ெமன்ற
க த்ைதச் சான்ேறார் ேபாற்றி வந்தார்கள் என் ெதாிகிற .
மற்ெறா க த்ைதச் ெசால்கிேறன், ப .
"விைனேய ஆடவர்
உயிேர; வான் தல்
மைன உைற மகளிர்க்கு
ஆடவர் உயிர்"
(கு ந்ெதாைக 135)
இந்த அ களில்," யற்சிேய ஆடவர்க்கு உயிர் என "மைனயில் வா ம்
ஒளிெபா ந்திய ெநற்றிைய ைடய மகளிர்க்கு ஆடவேர உயிர்" என் ம் அந்தக்
காலத்தில் க தப்பட்டதாகத் ெதாிகிற . அப்ப யானால்,"ஆண் உயிர்;ெபண் உடம் "
என்ப சங்காலத் தமிழாின் கண்ேணாட்டம் என் ெதாிகிற .
பிறிெதா

க த்ைதப்பார்:
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" த்த க ம்பின்
காய்த்த ெநல் ன்
கழனி ரன்"
(ஐங்கு
4)*
ேதாழியின் வாயில் ைவத் தைலவனிடம் ஒ குறிப் க் கூறப் ப கிற . இந்த
அ களில் அ என்ன? க ம்
க்கும், காய்க்கா . ஆகேவ இங்கு மகப்ேபற்றிற்கு
உாியவரல்லாத பரத்ைதயைரக் குறிக்கிற . 'காய்த்தெநல்' இங்கு மகப்ேபற் க்கும்
உாியவளான தைலவிையக் குறிக்கிற .
ஆசிாியர் இவ்வா " த்த க ம் " "காய்க்காத ெநல்" என் கூ வதன் வழியாக
அந்தக் காலத்தில், தைலவியர்கேளா பரத்ைதயர்க ம் ச தாயத்தில் இ ந்தார்கள்
என்பைதக் குறிப்பி கிறார்.
அன்ேப! இன்

இங்கு அவசரமாக

க்கிேறன்.

அ த்தக் க தத்தி
ந் இரண் , ன் க தங்களாவ சங்க இலக்கியத்தின்
ெபண்கள் பற்றிய கண்ேணாட்டத்ைத உனக்கு எ த ேவண் யி க்கும்.
-----------------------------

க தம் 8
அன் மிக்க......................
உடற்கூற் த் தத் வப்ப பார்த்தால் மனிதன் நடமாடக் கூ ய ஒ மரம் என்
ஒ அறிஞர் கூறினார். இந்தக் தத் வக் கண்ேணாட்டத்ேதா , உடம்ைப ஒட் ய
உண்ைமகைள
க்கமாக அலசிப் பார்த்தால், ேவெறா உண்ைம ம் லப்ப ம்.
அ என்ன?
மனிதன் மற்ற மனிதர்களின் கூட் ற இன்றித் தனித் வாழ
யா . எப்ப
பவழமான
கடற்பாைறயினின்
தனித்திராேதா, எப்ப
ேதனீயான
தன
கூட்டத்தினின்
பிாிந்திராேதா அைதப்ேபால் மனித ம், மனிதர்களிடமி ந்
பிாிந்தி க்க
யா .
இதனால்தான்
ேபரறி ைடயவ ம்,
"மனிதன் ச தாயப்
மனதில் பதிய ைவத்

கிேரக்கத்
தத் வ
ஞானிகளில்
கடல்ேபான்ற
ெப ம்
மகா அெலக்சாந்தாின் கு நாத ம் ஆகிய அாிஸ்டாட் ல்,
பிராணி" என்
கூறி இ க்கின்றான். இந்த உண்ைமைய நீ
க்ெகாள்வாய் என்பதில் ஐயமில்ைல.

அன்ேப! மனிதன் ஒ ெதாகுதியி ள்ள பகுதி. மனித ம் அவனால் ஆக்கப்ப கிற
ச தாய ம் தத்தம் பிரச்சிைனக க்குத் தீர்
காண இைடயறா
யல்கிறார்கள்.
தீர் கண் வாழ்க்ைகையச் சமன் நிைலப்ப த்திச் ெசல் ம் ெபா ட் நைடெப கிற
இந்த
யற்சிகள்தான், மானிட வரலாற்றில் பல ேபாராட்டங் களாக ம், கூட்
நடவ க்ைககளாக ம் பாிணமிக்கின்றன.
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இந்த உண்ைமைய ெநஞ்சில் ஊன்றி, நீ சங்க இலக்கியங் கைளப் ப க்க
ேவண் ம்; அந்த இலக்கியங்களில் படம் பி க்கப்பட் ள்ள அகப் றச் சித்திரங்கைள நீ
மதிப்பிட ேவண் ம்; ெபண்ைணப்பற்றிய கண்ேணாட்டத்ைதக் கணித்தறிய ேவண் ம்.
ெசன்ற க தத்ைத
க்கும்
ன், நான் உனக்கு "ஐங்கு
" என்ற அழகிய
ந் ஒ பாட் ன் இரண்ெடா அ கைள எ த் க் காட் யி ந்ேதன்.அந்த
அ களில் வ ம் " த்தக ம்ைப ம்", "காய்த்த ெநல்ைல ம்" சுட் க் காட் பண்ைடயத்
தமிழ்ச் ச தாயத்தி ம் குல மக ம் விைலமக ம் வாழ்ந்தார்கள் என்
எ த் க்
காட் இ ந்ேதன். நிைன வ கிறதா?
நிைன வ கிறதா? என்றா ேகட்கிேறன்? சாி,சாி, என வாழ் நாளில் அறி வந்த
பிறகு நான் சந்தித்த லட்ேசாப லட்சம் ஆண்- ெபண்களில், உன்ைனப் ேபான்ற
நிைன த்திறன் பைடத்தவர்கள் என ைக விரல்க க் குள் அடங்கி வி வார்கேள,
அத் ைண அற் தமான நிைன ஆற்றல் பைடத்த நீ என ெசன்ற க தத்தில் நான்
வியி ந்த க த் க்கைளேயா, ேமற்ேகாள் காட் ய பாடல்கைளேயா எவ்வா
மறந் விட
ம்? ஒ நா ம்
யா .
இந்தக் க தத்தில் அேத ஐங்கு
ற்றி
அ கைள எ த் க் காட்ட வி ம் கிேறன்.

ந்

ேவ

சில பாடல்களின் சில

இந்த ஐங்கு
,
,
பாடல்களாக ஐந் பகுதி கைள ைடய .
ஐந் பகுதிக ம் ைறேய ம தம், ெநய்தல், குறிஞ்சி, பாைல, ல்ைல ஆகிய ஐந்
திைணகைள ம் பற்றிப் பா கின்றன. எனேவ இந் ல், தமிழகத்தில் அன் வாழ்ந்த,
பல்ேவ திைண மக்கள், அவர்க ைடய பண்பா ஆகியவற்ைறப் பற்றி நயம்படச்
சித்தாித் க் காட் கிற .
ஒவ்ெவா கு ம்ப ம் வ ைமயற் ச் ெச ைமயில் ரள ேவண் ம். ேதைவப்
ெபா ள்க ம் இன்பப் ெபா ள்க ம் தங்கு தைடயின்றிக் கிைடக்க ேவண் ம்.
இல்லற வாழ்வில் எல்ேலா க்கும் இன்பம் ள்ளி விைளயாட ேவண் ம் -இ தான்
அக்காலத் த் தமிழ் மக்களின் இதய ஒ என் ெதாிகிற .
எனேவ, நாட் ல் விைள ெபா ள் மல்கிப் ெப க ேவண் ம் என்ப ம், பால் வளம்
ெப க, கன்
கா கள் வளம் ெப க ேவண் ம் என்ப ம், மக்கள் பசியின்றிப்
பிணியின்றி மகிழ்ச்சிக் கடல் ஆடேவண் ம் என்ப ம், பண்ைடத் தமிழ் மக்களின் நல்
வி ப்பங்களாய் விளங்கின.
இந்தக் க த்ைத அ ைமயாக விளக்கும் சில பாடல்களின் சில அ கைளக் ேகள்,
அ இேதா:
ெநற் ெபா க: ெபான்
ெபாி சிறக்க
எனேவட்ேடாேள யாேய
(பாட் 1)
"ெநல் த ய விைளெபா ள்கள் ெப கிப் ெபா க என் ம் ெபான் ம் மணி ம்,
நிைறக என் ம் எம தைலவி வி ம்பினாள்.

ஒ
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இன்ெனா அ ையக் ேகள்:
விைளக வயேல; வ க
இரவலர்
எனேவட்ேடாேள யாேய
(பாட் 2.)
"வயல்களின் தானியங்கள் நன்றாக விைளயட் ம்; இல்லாத வர்கள் உதவி ேவண்
ஏராளமாக வரட் ம் என் எம தைலவி வி ம்பினாள்."
ேவெறா அ யாையக் ேகள்:
பால்பல ஊ க; பக
பல சிறக்க
எனேவட்ேடாேள யாேய.
(பாட் 3.)
"பால் த ம் பசுக்கெளல்லாம் நிைறயப் பாைலப் ெபாழி யட் ம்; உழ க்ேகற்ற
காைளகள் பலவாகப் ெப கட் ம் என் எம தைலவி வி ம்பினாள்"
பிறிெதா அ ையக் ேகள்;
பசியில்லாகுக; பிணி
ேசண் நீங்குக;
என்னேவட்ேடாேள யாேய
(பாட் 5.)
"பசியின்றி எல்ேலா ம் வாழட் ம்; மக்கைள வ த் ம் ேநாய்கள் ெசன்ற திைச
ெதாியா ஒழியட் ம் என் தைலவி வி ம்பினாள்."
மற்ெறா அ ையக் ேகள்.
மாாி வாய்க்க வளம்
பல சிறக்க;
எனேவட்ேடாேள யாேய.
(பாட் 10.)
"தட்டா மைழ ெபய்யட் ம்; அதனால் பற்பல வளங் க
என் எம தைலவி வி ம்பினாள்."

ம் சிறந்ேதாங்கட் ம்

அன்ேப! இந்த அ கைளப் ப த்த ம் உனக்கு ஏற்ப ம் எதிெரா
என்ன?
இதி
ந்
பண்ைடத் தமிழ்ப் ெபண்ணின் தன்ைம - தரம் ஏதாவ
உனக்குப்
லனாகிறதா? அன் ெபண்ணின் இடம் ச தாயத்தில் எ வாயி ந்த ? குறிப்பாக
ஒ
இல்லக் கிழத்தியின் அல்ல
கு ம்பத் தைலவியின் இடம் எ வாயி ந்த ?
என்ப னக்கு விளங்குகிறதா? அன் ஒ இல் லக் கிழத்தியின் மனங் கவர் ஆைச
என்ன? என்பைத இந்தச் சங்க கால பாட் க்கள் ெதாிவிக்கின்றனவா?
" நான் ெசல்வ ம் ெசழிப்
ள்ள ஓர் நல்ல கு ம்பத்தில் வாழ்க்ைகப்பட ேவண் ம்.
இைறக்க இைறக்க ஊ கிற இன்பம் மிக்க இல்லற வாழ்க்ைக எனக்கு ேவண் ம்."
இ அந்த நாள் ெபண்ணின் ஆைசக் கனவாக இ ந்த என் ெதாிகிற . ேமேல
காட் ய ஐங்கு
ற் ப் பாடல்களின் அ கள் இைதத் தாேன எ த் க்
காட் கின்றன?
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கு ம்பத் தைலவி, இன்ப வாழ்ைவ வி ம் கிறாள். அதற்காக தன
கு ம்பம்
ம் இன்பச் சூழ ல் மிதக்க ேவண் ம் என் வி ம் கிறாள். அதற்காகத் தன
ச தாயேம இன்பக் கட ல் கப்பல் விட ேவண் ம் என் வி ம் கிறாள்.
தானிய தவசங்க ம் ெபான் ம் மணி ம், பா ம் ேத ம் ச தாய வாழ்வில்
ெப க ேவண் ம் என் ம் மைழ வள ம் அதன்வழிப் பல வள ம் சிறக்க ேவண் ம்
என் ம் வ ைம
ம் பிணி ம் மண்ேணா
மண்ணாக ேவண் ம் என் ம் ஒ
கு ம்பத் தைலவி வி ம் கிறாள்.
அப்ப யானால், அன்ேப! அந்த நாளில் தன் ைடய வாழ் வில் ச தாய வாழ்ைவப்
பார்க்கிற, அல்ல, தன் ைடய வாழ் க்கும் ச தாய வாழ் க்கும் உள்ள சாியான
இைணப்ைபப் பார்க்கிற கண்ேணாட்டம் அந்தக் காலத்தில் ெபண்க க்கு இ ந் த
என் இந்த "ஐங்கு
ற் ச்" சித்திரம் காட் கிற தல்லவா?
இத்தைன
ரம் ஒ கு ம்பத் தைலவியின் ேநாக்கம் உயர் ேநாக்கமாக இ க்க
ேவண் மானால், அந்தப் ெபண்ணணங்குக்கு எத்தைன
ரம் சுதந்திர ம் உாிைம ம்
ச தாயத்தில் இ ந் தி க்க ேவண் ம், என்
ைமப் ெபண்ணான, உன்னால்
ஊகிக்க
கிறதா? இந்தக் ேகள்விக்கு நீ கட்டாயம் உன அ த்த க தத்தில் பதில்
அளிக்க ேவண் ம். ஏன் வற்
த் கிேறன் ெதாி மா?
ன்ெபல்லாம் நான் க தம் எ தினால், என
க தம் உனக்குக் கிைடத்த
ந்தியா, அைத நீ ப த்த
ந்தியா, பதில் வி த்த
ந்தியா என் குழப்பமைடய
தக்க விதத்தில், உன
பதில் பறந்
ஓ வ ம். இப்ெபா
அந்த நிைலைம
அ ேயா
மாறிப்ேபான ஒ
திய நிைலைம ஏற்பட் விட்ட
ேபாலத்
ேதான் கிற .
என
க தங்கள் சுமந்
வ ம் ெதாடர் ெபா ள்களில் நீ ஆழ்ந்
வி வதால்,
நிதானமாக அவசரப்படாமல் பதில் தீட்ட ேவண் ம் என்
நிைனக்கிறாய்
ேபா
க்கிற .
"ேதவ
தர்கள் கால
எ த்
ைவக்க அஞ்சும் இடங் களில்
டர்கள்
தைலெதறிக்கப் பாய்வார்கள்." (Fools rush in where Angels fears to tread) என்
நீ
அ க்க
என் னிடம் ெசால் ம் ஆங்கிலக் கவிஞாின் அறி ைரைய நிைனத்
அதனால் அனாவசியமாகத் தயக்கம் அைடகிறாேயா, என்னேவா பதில் எ த?
அன்ேப! உன பதி க்காக வழிேமல் விழி ைவத்
---------------------------

நிற்கிேறன்.

க தம் 9
அன் மிக்க...................
ெசன்ற மாதம் 25-ம் ேததி ற்பகல், ேசாழிங்க க்கும் தணங்ைகக்கும் இைடயில்
ைகவண்
காட்பா ைய ேநாக்கிக் கனேஜாராக ஓ க்ெகாண்
ந்த . அைரத்
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க்கத்தில் ஒ
ெகாண்ேடன்.

மங்கலான கனவில் குழம்பிக்கிடந்த நான் திடீெரன்

விழித் க்

வண் யி
ந்
ெவளிேய பார்த்ேதன். பின்னால், ெவகு
ரத்தில் ேசாழிங்கர்
ரயில்ேவ நிைலயம் ெதாிந்த . ேசாழிங்கைரச் ெசாந்த ஊராகக்ெகாண்ட, சிறி
காலத்திற்கு ன் எனக்கு அறி கமான ஒ தங்ைகயின் நிைன எனக்கு ஏற்பட்ட .
ம கணத்தில் உன்ைன நிைனத்ேதன்.
அண்ைமயில் நீ எனக்குத் தீட் ய அன் க் க தம் என் நிைன வில் குமிழிவிட்ட .
அந்த மட ல் எதிெரா க்கும் உன பண் ைப ம் சுைவைய ம் சிந்தித்ேதன்.
ைமப் ெபண்ணான நீ, ஏற்கனேவ ெசன்ற பாைதயி
ந்
தடம் மாறி,
இன்ெனா '
ைமப் ெபண்'ணாக உ வாகி வ கிறாேயா என்ற ஒ அைரகுைற ஐய
வினா என் மனதில் எப்ப ேயா ைளத் , பதில் ெபற ஊசலாடத் ெதாடங்கிற் .
உன அன் ெக மிய ேவண் ேகாள் ண் யதால் தான் நான் இந்தப்
ைமப்
ெபண் க தங்கைள எ தி வ கிேறன். அன் , இந்தச் 'சிக்கல் க்கலான' பணியில்
என்ைன இ த்
வி ம் ெபா ட்
சரமாாியாகக் ேகள்வி மாாிையப் ெபாழிந்
என்ைனத் திக்கு க்காட ைவத்தாய்; என உணர்ச்சி ேவகத் ைதத் தட் எ ப்பினாய்;
பின்னர், இைடக்கிைட சுைவபடச் சில ேகள்விகைளத் திறம்படக் ேகட் , என
க த்ேதாட்டத்ைதக் கிளறி விட்டாய்; இன் நான் இந்தக் க தம் எ
வைத நி த்தி
விட வி ம்பினா ம், என் மனம் வி ம்பாத ஒ சூழ்நிைலைய உ வாக்கி விட்டாய்.
இ இ க்கட் ம்.
ெபா க்கூட்டத்தில் ேபசத் ெதாடங்கினால், குற்றாலம் நீர்
ழ்ச்சி மாதிாிப்
ெபாழிவாய். உனக்கு ேவண் யவர்களிடம் ஒ ெசய்திைய அல்ல ஒ உண்ைமையத்
ெதாிந் ெகாள்ள வி ம்பினால், வினாக்கைள அ க்க க்காக ச்சு விடாமல் ேபாட் ,
ைளத்
எ த்
வி வாய். ெபாியவர்கள் உைரயா க் ெகாண்
ந்தால்
ேபசாமடந்ைத ேபால் வாய்திறவாமல் அடக்க ஒ க்க மாக இ ப்பாய். உன்ைன
ஒட் ய பிரச்சிைன ஏேத ம் கிளப்பப்பட் டால், ஒ
சிறந்த
ரன் வாைள ம்
ேகடயத்ைத ம் திறம்படக் ைகயா வைதப் ேபான் ,
ேகள்விகைள ம் பதில்கைள ம் அள்ளி அள்ளி சுவாய்.
உன
குணாதிசயங்கைள நன்கு ெதாிந்தவன் என்
நான் ஜம்பம் அ த் க்
ெகாண்
ந்ேதன். ஆனால் அண்ைமயில் நீ உன வழக்கமான ேபாக்குக்கு மாறாக
நிதானம் காட் வ வைதப் பார்த்தால், உன குணாதிசயம் என்னால் ாிந் ெகாள்ள
யாத திர் என்ேற உணர்கிேறன்.
இனி நான் ெதாடர்ந்

விளக்கி வ ம் ெபா

க்கு வ கிேறன்.

சங்க இலக்கியத்ைதப் பற்றிய என வைர
ப் களில் சிற் சிலவற்ைற ன்னர்
எ தி ள்ேளன். இன் ம் சில பல வைர ய ப் கைள உனக்கு கூற வி ம் கிேறன்.
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இைவ உன கவனத் தில் தங்கும் ெபா
ேணாட்டத்தில் இன் ம் ெதளி ஏற்ப ம்.

, சங்க காலப் ெபண்கைளப் பற்றிய கண்

அன்ேப! சங்க காலக் கவிைதகள் - அவற் ள் ம் ற்சங்க காலக் கவிைதகள் உலகியல் வாழ்ைவப் பற்றி ம் தனி ஆட் கைலப் பற்றி ேம பா கின்றன.
இந்தப் பாடல்கள்,
க்க
க்கேவா, மிகப்ெப ம்பாலா கேவா, அரசர்கைளேயா,
சிற்றரசர்கைளேயா பற்றிப் பா கிறைவ கள் அல்ல. சாதாரண மக்களின் சாதாரண
வாழ்க்ைகையப் பற்றி
ம் அவர்க ைடய ஆபாசங்கைளப் பற்றி ம் உணர்ச்சிச்
சித்திரங்கைளப்
பற்றி ம்
பா கின்றன.
மைலநாட்
ேவடர்கைளப்
பற்றி ம், ல்ெவளிகளில் ஆ -மா ேமய்த் த்திாி ம் ஆயர் கைளப் பற்றி ம்,
கடலரசர்களான
மீனவர்கைளப்
பற்றி ம்,
ஐவைக
நிலங்களில்
வா ம்
இளங்காதலர்கைளப் பற்றி ம் பா கின்றன. ேவந்தர்களின் விறல் ரத்ைதப்பற்றி ம்,
வள்ளல் களின் தனக்ெகன வாழாத் தன்ைமையப் பற்றி ம், தாய்மார் களின்
நாட்டன்ைபப் பற்றி ம், அரண்மைனகள் - நகரங்கள் பற்றி ம், ஏைழகள் இழிந்தவர்கள் பற்றி ம் இன்னபிற அன்ைறய வாழ்க்ைகயின் பல்ேவ
குணச்
சித்திரங்கள் பற்றி ம் பா கின் றன.
பல்ேவ ேகாணங்களி
ந் நீ சங்க காலப் ெபண்ணின் கண்ேணாட்டத்ைதக்
காண ேவண் ெமன்ப என ேபரவா. இந்தக் க தத்தில் சங்ககாலப் ெபண்ணின்
நிைலைமைய-அவள் கண்ேணாட்டத்ைத இரண்
இடங்களில் ைவத் , இரண்
சித்திரங்கள் வழி உனக்குக் காட்டப்ேபாகிேறன்.
த ல் "கு ந்ெதாைக" என்ற சங்க

ந்

ஒ

சித் திரத்ைதத் தீட் கிேறன்.

அன்ைறய ச தாயம் எப்ப யி ந்த . அங்கு ஆ க்கும் ெபண் க்கும் இ ந்த
உாிைம எப்ப ? இளங்காதலர்கள் எப் ப ேஜா ேசர்ந்தார்கள்? என்பவற்ைற நமக்கு
இந்த வாழ்க் ைகச் சித்திரம் மிக அழகாக படம் பி த் க் காட் கிற . சித்திரம் இேதா:
இளைம எழில்மிக்க இ வர். ஒ வர் ஆண்; ஒ வர் ெபண். இ வ ம்
அறியாதவர்கள்.
தற்ெசயலாகச் சந்தித்தார்கள். இ

உள்ளங்க

ன்பின்

ம் ெநகிழ்ந் தன.

உள்ள ெநகிழ்ச்சிக்கு, இன்ன இடத்தில், இன்ன காலத்தில், இன்னாாிடம் தான்
ேதான்றேவண் ம் என்ற நியதி கிைடயா . அந்த ெநகிழ்ச்சிக்கு, உாியவர் யாேரா
அவர் எதிர்ப்ப ம் ேபா , அ தாேன ேதான்றி அைம ம்.
அதன் ன் எந்த ேவ பா - மா பா ம் எதிர் நிற்க
யா . ெவள்ளம் ேபால்
ெப க் ெக த் ப் பாய்ந் இரண்டறக் கலக்கும்.
ேமற்கூறிய இ வர் உள்ளங்க

ம் ெநகிழ்ந்

கலந்தன. இ

வ ம் ஒ வராயினர்.
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தைலவன் தைலவிையப் பார்த்தான்; தைலவி தைலவைனப் பார்த் தாள். இ வர்
கண்களி ம் இ வர் கண்க ம் மாறி மாறிப் குந்தன. எட்
இதழ்கள் நான்கு
கண்கைள
ன. சிறி ேநரம் இன்பப் ேபரைமதி.
தைலவர் என்ேற ம் தன்ைனப்பிாிந்
வி வாேரா? என்
தைலவிக்கு ஒ
எண்ணம் பிறந்த . தைலவி கண்கைளத் திறந்தாள். விழிகள் அந்த ஐயத்ைத
ெவளியிட்டன. கண்கைளத் திறந்த தைல வன் அதைனக் குறிப்பால் ெதாிந்
ெகாண்டான். சந்ேதகத்ைத நீக்க நிைனத்தான்.
தைலவன் ெமய்யான உணர்ச்சிப் ெப க்ேகா

தைலவியிடம் ெசான்னான்.

"இதற்கு ன் என் தா ம் உன் தா ம் எத்தைகய ெதாடர் ேப ம் உைடயவர்களா?
என் தந்ைத ம் உன் தந்ைத ம் எந்த ைறயில் உறவினர்கள்? நா ம் நீ ம் ஒ வைர
ஒ வர் எப்ப அறிந் ெகாண்ேடாம்? ெசம்மண் நிலத்தில் ெபய்த மைழ நீர் ேபால
அன் ைடய ெநஞ்சங்கள் தாமாக இயற்ைகயாக கலந் தன." என்
பாடல் இேதா:
"யா ம் ஞா ம்
யாராகியேரா?
எந்ைத ம் ந்ைத ம்
எம் ைறக் ேகளீர்?
யா ம் நீ ம்
எவ்வழி அறி ம்?
ெசம் லப்ெபயல் நீர் ேபால
அன் ைட ெநஞ்சம்
தாம் கலந்தனேவ"
-கு ந்ெதாைக 40.
அன்ேப! சங்க காலச் சான்ேறானான கவிஞன் "ச தாய அ பவத்ைத ம்
இயற்ைக அ பவத்ைத ம் குைழத் , காதலர் ெநஞ்சம் ஒட் ம் அற் தத்ைதக் காட் ம்
அற் தத்ைத நான் ஆயிரம் தடைவச் சுைவத் உணர்ந்தி க்கிேறன்.
கவிஞன் என்ன ெசால்கிறான்?
ெசம்மண் நிலத்தில் மைழநீர் ெபய்தால், அந்த நீாில் மண் ணின் நிற ம் சுைவ ம்
ஊ ம். அந்த மண்ணின் தன்ைமைய மைழநீர் அைட ம் அ ேபால் அன் ள்ள
ெநஞ்சம் இரண் ம் ஓன்ைறெயான்
கலந்
ஒ
தன்ைமயாகிவி ம், என்
கூ கிறான்.
இதன் ெபா ள் என்ன?
மைழ ேவறாக ம் மண் ேவறாக ம் தனித் தனியாக இ க்கும் ெபா
உலகத்தில்
எவ்வைகயான வாழ்க்ைக ம் இல்ைல. அ மாதிாி, ஆண், ெபண் உள்ளங்கள் தனித்
தனியாய் நிற்கும் ேபா ம் உலகத்தில் வாழ்க்ைக என்ப ஒன் ம் இல்ைல. இயற்ைக
ஆைண ம் ெபண்ைண ம் தனித் தனியாக இ க்க வி வதில்ைல.
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எனேவ, இயற்ைக நிகழ்ச்சியின்ப உள்ள ெநகிழ்ச்சிேயா ஆ ம் ெபண் ம்
ஒன் கூ வேத பிசகற்ற ; வ
ஊட் வ ; தளர்ச்சியற்ற ; உ பயன் த வ .
இ பண்ைடயத் தமிழ் ச தாய வாழ்வில், நைட
க த்ேதாட்டம் என் ெதாிகிற .

ைறயில் ேமேலாங்கி நின்ற ஒ

இந்த 'கு ந்ெதாைக'ப் பாட ல் கூட்
வாழ்ைவப் பற்றிய கண்ேணாட்ட ம்,
ெபண்ைணப் பற்றிய கண்ேணாட்ட ம் ெபாதிந் க் கிடக்கின்றன என்
நான்
க
கிேறன். உன எதி ெரா என்னேவா?
இனி இரண்டாவ

சித்திரத்ைத உனக்குக் காட்ட வி ம் கிேறன்.

இந்தச் சித்திரத்தில் இல்லற வாழ்க்ைகயின் இன்பம் எ த் க் காட்டப்ப கிற .
இதில் கணவ ம் மைனவி ம் கு ம்ப வாழ்க் ைகயின் இன்பத்ைத எப்ப
அ பவிக்கிறார்கள் என்பைதக் கவி ஞன் அ ைமயாகப்படம் பி த் க் காட் கிறான்.
சித்திரத்ைதக் கண் குளிரக்காண உன
ஆவல்
க்கி ற
இப்ெபா
நான் காட்டப்ேபாகிற சித்திர ம் "கு ந்ெதாைக"
சித்திரேம. இேதா சித்திரத்ைதப் பார்!

அல்லவா?
ல் உள்ள

மணவிைன
ந்
விட்ட . தைலவி கணவன்
ட் க்கு வந்
விட்டாள்.
கணவன்
ெபாிய மாளிைக. கு ம்பம் ெசல்வம் நிைறந்த . எ க்கப் பத் ஆள்,
பி க்கப் பத் ஆள் அந்த மாளிைகயில் உண் . ஆயி ம் தைலவன் ேம ள்ள அன் ப்
ெப க்கினால், அவள் தாேன சைமத் வந்தாள்.
ஒ நாள், தயிைரப் பிைசந்தாள். ஏன் சற்
ளிச்சுைவ ள்ள நல்ல தயிர்க்குழம்
கணவ க்குச் ெசய் க் ெகா க்க ேவண் ெமன் வி ப்பம் அவ க்கு.
இவள் விரல்கேளா காந்தள் மலர் ேபான்ற ெமல் ய விரல் கள். தயிேரா, நன்றாகக்
காய்ச்சிய பா ல் பிைர ேசர்த்ததாத ன் ற்றிப் பாைழ பட்ட ெகட் த்தயிர். எனேவ
விரல்கள் ேநாவ அதைனப் பிைசந்தாள். அப்ப ப் பிைசந்த தயிைர அ ப்பில் ஏற்றிப்
பாகம் ெசய்தாள்.
இ ப்பில் மாசு ம வற்ற நல்ல
ய ஆைட ைனந்தி ந்தாள். சைசயல் ெசய் ம்
"ேஜாாில்"
அந்த
ஆைட
இ ப்பி
ந்த
ெநகிழ்ந்த .
விரல்கைளக்
க விக்ெகாள்ளாமேலேய ெநகிழ்ந்த ஆைடையச் சீராக உ த் க் ெகாண்டாள்.
உனக்குத்தான் ெதாி ேம, தாளிதம் ெசய் ம் ேபா
கண் ெகாட்டாமல்
ழாவிக்ெகாண்
க்க ேவண் ம். அக்கம் பக் கம் தி ம்பினால் பாகம் ெகட் வி ம்.
எனேவ அந்தத் தைலவி, பாகம் ெகடாதி க்க, குழம்ைபேய பார்த் த்
ழாவிக்
ெகாண்
ந்தாள். அவள் கண்கேளா குவைள மலர் ேபான்றைவ குளிர்ச்சியானைவ.
தாளிப்பின் ைக அந்தக் கண்களில் பட் ப் பரந்த .....
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இப்ப ெயல்லாம் ன்பத்ைதச் சட்ைட ெசய்யாமல் ழாவி சைமத்த ளிக்குழம்ைப
அவள் கணவன் மிக இனிைமயாக இ க்கிறெதன்
சுைவத்
உண்டான்.
சுைவப்பான்; அவைளப் பார்ப்பான்; சுைவப்பான்; நன்கு சுைவப்பான்; அவைளப்
பார்ப்பான்;
இவ்வா
மலர்ச்சிேயா ம்
அக
மகிழ்ச்சிேயா ம்
உண்
ெகாண்
ந்தான்.
தன் திறைமைய வாயார வியந் ெகாண்ேட கணவன் உண்
வைத ேநாக்கி,
தைலவி மிக நாணங் ெகாண்டாள். தன் ஒளி ெபா ந்திய ெநற்றிக்கண் ன்ேனாக்கிவர
கம் கவழ்ந் ெகாண் , ஒ பக்கம் ஒ ங்கி நின்றாள். அவள் கம் மலர்ச்சி யால்
நிைற அைடந் விளங்கிற் .
இந்தச் சித்திரத்ைத விளக்கும் பாடல் இேதா:
" ளிதயிர் பிைசந்த
காந்தள் ெமல்விரலால்
க
க ங்கம்
கழாஅ உ இக்
குவைள உண்கண்
குய்ப் ைக கமழத்
தான் ழந் அட்ட
தீம் ளிப் பாகர்
இனிெதனக் கணவன்
உண்ட ன்,
ண்ணிதின் மகிழ்ந்தன்
ஒண் தல் கேன"
-கு ந்ெதாைக 167
( ளிதயிர்- ற்றிய தயிர், க ங்கம்-ஆைட, கழாஅ -க வாமல், உ இ-உ த் ,
உண்கண்-கவர்ச்சியான கண்,
குய்- தாளிதம், ழந் - ழவி, அட்ட-சைமத்த, தீ-இளிய, பாகர்- பாகம்.)
மைனவி, ேமற்கூறியப எல்லாம் மகிழ்ச்சியில் விைளயா
அவள் கடல்மைட திறந் விட்டைத ெசால்லத் ேதைவ இல்ைல.

அந்தக் கு ம்பத்தில்

ெநஞ்சு ஒட்ட ஒட்ட அதில் ஆ ம் ெபண் ம் இன்பமாய் கு ம்பத்தில் மைனவி
மக்களாய்ப் ெபா ப் ஏற்றல்-இ
த் க்கள் ெபாதிந்த பதக்கம் ேபான்ற வாழ்க்ைகக்
கண்ேணாட்டத்ைத நீ ஆழ்ந் சிந்தித் ப் பார்க்கேவண் ம்; அன்ைறயப் ெபண் பற்றிய
கண்ேணாட்டம் விளங்கும்.
அ த்த க தத்தில், அன்ேப! ேவ
--------------------

சில ேகாணங்கைள காட் ேவன்.

க தம் 10
அன் மிக்க....
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ஒ வன் காஞ்சீ ரத்தில் ேபாய்க் குனிய ேவண் ம் என்
ைவத் க் ெகாள்.
அதற்காக அவன் கன்யாகுமாியி
ந்ேத தைலையத் தாழ்த்திக்ெகாண்ேட ேபாக
ேவண் மா 'ேவண்டாம்' என் 'பளிச்'ெசன் பதில் ெசால்வாய்.
ஆனால், உன
ேதாழியின் பிரதிப ப்
என் , நீ ெசன்ற க தத்தில்
தீட் யி ந்தாயல்லவா?
அ
என்ைனக்
கன்யாகுமாியி
ந்ேத
தைலையத்
தாழ்த் ம்ப ேகா கிற . ாிகிறதா உனக்கு? விளக்குகிேறன், ேகள்.
நான், என க தங்கைள எவ்வா எ தப்ேபாகிேறன் என் பைத பிள்ைளயார் சுழி
ேபாட்டெபா ேத உனக்கு விளக்கி ள் ேளன். அைத நீ மறந்தி க்க மாட்டாய். உன
ேதாழி அந்த தல் க தத்ைதப் ப க்க ேநர்ந்தேதா என்னேவா ப த் தி ந்தால் நான்
குறிப்பிட்
ந்த என
ைறைய மறந் விட் டாள் ேபா
க்கிற . நீ அவ க்கு
அைத நிைனப் ஊட் . அவள் அந்த தல் க தத்ைதப் ப த்திராவிட்டால், அன்
கூர்ந் அைத அவளிடம் உடேன ெகா த் ப் ப க்கச் ெசால்.
ெசய்தி என்ன ெதாி மா? நான் அந்த
தல் க தத்தில், எ தி வ கிறஎ தப்ேபாகிற பற்பல க தங்கைள ம் எப்ப
எப்ப
எ தப்ேபாகிேறன் என்
ெதளிவாகக் குறிப்பிட்
ந்ேதன். ெபண்கள் பற்றிய கண்ேணாட்டம் ெந கி ம்
இலக்கியத்தில் எப்ப ப் ேபசப்ப கிறெதன்
எ
ேவன்; பின், நாட்
நடப்பில்
எப்ப ேபசப்பட்ட , ேபசப்ப கிற என் எ
ேவன்; எனக் குறிப்பிட்
ந்ேதன்.
இைத மறந்த தவேறா என்னேவா, உன ேதாழி உட க்குடன் நான் என நிர்ணயிப்
ைபக் கூறிவிடேவண் ெமன் அவசரப்ப கிறாள்.
உன பிரதிப ப்ைப நீ எப்ெபா
ம் ெசால்லலாம். உன பிரதிப ப்ைப நான்
அறிய அறிய உனக்கு நன்றாகச் ெசால்வதில் என் க தம் இன் ம் ெச ைமப்ப ம்
என்பதில் ஐயமில்ைல. ஆனால் என
எதிெரா ையக் க தத்திற்குக தம் நீேயா
உன
ேதாழிகேளா ேகா வ
சாியல்ல. நான் ஏற்கனேவ ஒ அரங்கு வைரந் ,
அதில் நின்
ெகாண்
ஆ கிேறன். எந்த உண்ைமைய எந்தப்ேபா
ெசால்ல
ேவண் ம்; ெபா ைள, ப ப்ப யாக, எவ்வா
ன்ேனாக்கிச் ெசல்ல ேவண் ம்;
என் ஒ திட்டமிட் த்தான் க தங்கள் எ தி வ கிேறன் என்ப உனக்குத்ெதாி ம்
எனேவ, என எதிெரா ெவளிப்பட ேவண் ய ெபா
ெவளிப்ப ம்.
ஆகேவ, அன்ேப! 'அவசரப்பேடல்' என்
நான் உனக்கு எ
ம் க தங்கைளப்
ப க்கும் உன ேதாழிக க்குச் ெசால், வி ய வி ய ெவளிச்சம் என் ஒ க தத்தில்
எ தியி க்கி ேறன் அல்லவா? அ ேபால் ேபாகப்ேபாக உண்ைம லனாகும்.
ேம ம், இரண் ெசய்திகைள உன கவனத்திற்குக்ெகாண் வர வி ம் கிேறன்.
ஒன் இந்தக் க தங்களில் வ ம் இலக்கிய ஆராய்ச்சிையப் பற்றிய . மற்ெறான் ,
நான் இந்தக் க தங்கைள எப்ப எ தி வ கிேறன் என்பைதப் பற்றிய .
இரண்டாவ நான் எப்ப எழதி வ கிேறன் என் கவனி. உதாரணமாக ெசன்ற
க தத்ைத எ திய விதத்ைத மாத்திரம் கூ கிேறன். இந்த விஷயத்தில் ஒ பாைனச்
ேசாற் க்கு ஒ ேசா பதம் என்ப ெபா ந் ம்.
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ெசன்ற மாதம் 25-ம் ேததி, சித்
க்குச் ெசன்ற பிரயாணத் தில் ேசாழிங்கர் தல்
காட்பா வைர ரயில் வண் யில் '
ைமப் ெபண்' க தத்ைதப்பற்றிச் சிந்தித்ேதன். 28ம் ேததி காைலயில் ேதவிகுளம்- ணாற்றில் எ தத் ெதாடங்கிேனன். 29-ம் ேததி,
உ மைலப்ேபட்ைடயி
ந் திண் க்கல் ெசல்வதற்கு இைடயில் வாய்ப் க் கிைடத்த
சிறி ேநரம், ரயில் வண் யில் ைவத் எ திேனன். 30-ம் ேததி காைரக்கு க்கு, வந் ,
பல்ேவ
காாியங்க க்கு மத்தியில் அவசரக்ேகாலமாகக் க தத்ைதத் ெதாடர்ந்
எ தி
த் த் தபா ல் ேசர்த்ேதன். இப்ப , ஓ கிற ஓட்டத்தில் எ
வதில்,
இலக்கியச் சரக்குக் ெகாண்ட க தம் எந்த அள
க்கு எ த
ம் என்பைதச்
சிந்தித் ப் பார்க்க ேவண் ம். எனக்குள்ள வாய்ப் -வசதிகைளக் கணக்கில்
எ த் க்ெகாண்டால்,
ச்சான, விாிவான, ட்ப திட்பமான ஆராய்ச்சிைய இந்தக்
க தங்களில் எதிர்பார்க்க
யா .
சாி, இ இ க்கட் ம். இனிச்ெசன்ற க தத்தில் 'ெதாட்ட குைற விட்ட குைற'ையத்
ெதாடர்கிேறன்.
அன்ேப! றநா ற் ச் சித்திரங்கள் சில பல தாய்மார்க ளின் ேதசபக்திைய ம்
ெபண்மணிகளின் ரப் பண்ைப ம் ேபேராவியமாகப் படம் தீட் க் காட் கின்றன.
"மீன் உன் ெகாக்கின்
வி அன்ன
வால் நைரக் கூந்தல்
திேயாள்"
( றம் 277)
அதாவ
ெகாக்கின் சிறகு ேபால் ெவள்ைள ெவேளெரன்
நைரத்த
கூந்தைல ைடய, மறக்குலத்ைதச் சார்ந்த,
திர்ந்த தாய் ஒ த்தி; தன் மகன்
ேபார்க்களத்தில்
ர மரணம் அைடந்தான் என்
ேகட்ட ம் ெபற்ற ெபாிதி ம்
ெப மகிழ்ச்சி அைடந்தாள் என்
றநா
கூ கிற . மற்ெறா கு கு கிழவி,
தன் மகன் மார்பில் அம் ைதத் ேபார்க்களத்தில் இறந் கிடப்பைத நான் ேநாில்
ெசன் கண்ணாரக் கண் , ெபற்ற காலத்ைத விடப் ெப மகிழ்ச்சி ெகாண்டாள் என்
ேவெறா
றப்பாட் க் கூ கிற .
மறவர் கு யில் பிறந்த பிறிெதா
ரத்தாய் ெசால்கிறாள்:
"ஈன்
றந்த தல்
என் தைலக் கடேன"
( றம் 312)
என் ' தல்வைனப் ெபற் ப் ேபணிக் காப்ப என கடைம' என் கூ வேதா
அவள் நிற்கவில்ைல. சான்ேறானாகப் பயிற்சி அளிப்ப தகப்பனின் கடைம என்
கூ வேதா அவள் நிற்க வில்ைல. சான்ேறானாகப் பயிற்சி அளிப்ப தகப்பனின்
கடைம என்
ம், பைடக்கலங்கைள வ த் க்ெகா ப்ப
ெகால்லனின் கடைம
ெயன் ம், நல்ெலா க்கத்ைத அளிப்ப அரசனின் கடைம என் ம், ேபார்க்களத்தில்
ெவற்றி ரனாக விளங்க ேவண் ய
தல்வனின் கடைம என் ம் கூ கிறாள்.

36
இந்த திய தாயின் இந்தக் க த்ேதாட்டத்தில் ரம், நாட் டன் , உலகியல்அறி ,
கடைம உணர்ச்சியாக ம் ெவட்ட ெவளிச்சம் ஆகின்றன. இேதா
றநா ற் ப்
லவர்களில் சிலர் பலர் ெபண்பாலார் என்ப ம் குறிப்பிடத் தக்க .
இவற்றி
ந் ெபண்ைணப்பற்றிய கண்ேணாட்டம், ெபண் ணிடம் உ வாயி ந்த
கண்ேணாட்டம் ஓரள உனக்குப் ாி ம் என் க
கிேறன்.
ேவெறா

ேகாணத்தி

ந்

ேவெறா

ெபண்ணின் மனச் சித்திரத்ைதத் பார்!

ஒ
தைலவி தன் ேதாழியிடம் கூ கிறாள்: "அறத்தி
ந்
பிறழ்ந் விடாத
நல்வாழ்க்ைக ம், என் ம் பிறர் கைடவாச ல் ெசன்
ைகேயந்தாத நல்வள ம்
நமக்கு
ேவண் ம்.
இந்நிைல
ைமகள்
இரண் ம்
ெசல்வத்தின்
பயனாக
விைளபைவகளாகும்.
இந்த உண்ைமைய நமக்கு விளக்கிச் ெசால் யவர் யார்? நம் தைலவர்.
"அவ ைடய அறி , ெபா ள் திரட்ட நம்ைமப் பிாி ம்ப கூறிற் . அவ ைடய
காதல் நம்ைமப் பிாிய ம த்த . நம தைலவர் இ தைலக்ெகாள்ளி எ ம் ேபால்
தவித்தார். நம்ைமப் பிாியமாட்டாத அ ளினால் நம நீண்ட, இ ண்டடர்ந்த அழகிய
கூந்தைல ெவகு ேநரம் தடவிக்ெகா த் க் ெகாண்
ந்தார்.
"பின்னர் கடைம உந்த, உயிைர இங்ேக விட் விட்
உடம் ேபா
மட் ம்
ெசன்றார். அன்னார் பிாிவினால், நாம் ன்பத்தில் ெபாி ம் வ ந் கிேறாம் என்ப
ெமய். ஆயி ம், அவர் தாம் ெசன்ற காாியத்ைத ெசவ்வேன
த் வரட் ம் ேதாழி!"
என் ,
இேதா பாடல்:
"அறன் கைடப் படாஅ
வாழ்க்ைக ம் என் ம்
பிறன்கைடச் ெசலாஅச்
ெசல்வ ம் இரண் ம்
ெபா ளின் ஆகும்
ைனயிைழ" என் நம்
இ ேளர் ஐம்பால்
நீவிேயாேர,
ேநாய்நாம் உழக்குவம்
ஆயி ம் தாம்தம்
ெசவின்
க்க:
ேதாழி!
-அகம், 155, 1-6.
தைலவியின் ேமற்ப ெசாற்களில் எத்தைன ெப ந்தன்ைம; எத்தைன அன்பின்
நிைன தைன கடைம ைனப்பில் சுடர்விட் ஒளி சுவைதப்பார். இந்த அகப் ற
பண் களின் ெதாகுக்கப்ெபற்ற கு ம்ப வாழ்க்ைகச் சித்திரத் க்கு ஒ
நல்ல
எ த் க்காட் .
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'அக நா
' சங்க கால இலக்கியங்களிேலேய மிகச் சிறந்த ெதா
ல்.
அகத்ைதப் பற்றிக் கூ வதில் ேதர்ச்சிப் ெபற்ற . இத்தைகய
ல் சங்கத் தமிழர்
ச தாயத்தில் ேநர்ைமயின் குணவளத்ைத மிக ேநர்த்தியாக ேமற்கண்டவா
படம்
பி த் க் காட் கிற . நிற்க
அேநகமாக, அ த்த இரண்ெடா மடல்களில் சங்க இலக்கியக் கண்ேணாட்டத்தின்
சிகரமான தி க்குறள் கண்ேணாட் டத்திற்கு உன்ைன அைழத் ெசன் வி ேவன்.
பின்னர், சிலப்பதிகாரம், ஜீவக சிந்தாமணி, கம்பன் காவியம், இைடக்காலப்
லவர்கள், அப்பால் தமிழகத்தில் நிலப்பிர த் வத்தில், சராசாித் தமிழனிைடயில்
ெபண்கள் நிைல.
-------------------------------

க தம் 11.
அன் மிக்க.........,
ஒ
ேதாழி, தன் தைலவியிடம் பின் வ மா
ெசான்னாள்: அவன் ஆயர்
மகனானால், நீ ம் ஆயர் மகளானால் உன்ைன அவன் வி ம்பினானால், அவைன
நீ ம் வி ம்பினாயானால், உன் அன்ைன ெநாந் ெகாள்ளத் தக்க ஒன் ம் இல்ைல,
என் . இந்த அறி ைரையக் ேகட்ட தைலவி ேதாழியிடம்,"ேதாழி உன் உள்ளேம
என தாயின் உள்ளமாக இ ந்தால் அவள் ெநாந் ெகாள்ளத்தக்க ஒன் மில்ைல
என்ப ெமய்' என்றாள்.
இனி பாட்ைடக்ேகள்!
"ஆயர் மகன் ஆயின்
ஆயமகள் நீ ஆயின்
நின்ெவய்யன் ஆயின்
அவன் ெவய்ைய நீ ஆயின்
நின்ைன ேநாதக்கேதா
இல்ைல ம; நின் ெநஞ்சம்'
"அன்ைன ெநஞ்சு ஆகப்ெபறின்"
(க த் ெதாைக 107-20-23)
கற்ேறார் ேபாற் ம் 'க த்ெதாைக'
உணர்த் வைதக் கவனி!

இங்கு

ஒ

உண்

ைமைய

நயமாக

ஒ ஆண் மகன் ஏ த
தல் ேபான்ற ஒ ஆண்ைமச் ெசயைலச் ெசய்கிறான்.
அந்த ஆண்ைமைய ஒ ெபண் மகள் பார்க்கிறாள். அவள் ெபண்ைம உள்ளம், அவன்
ெசய ன் ெப வ யில் தன்ைனப் பறிெகா த்
வி கிற . இ வ ம் ஒ வைர
வி ம்பி ஒ வர் மனம் வி ந் காத க்கிறார்கள். ஆத ன் தி மணம் தைடப்படா
என்கிற
க த்ெதாைக. அதாவ
பரஸ்பரம் ஆ ம் ெபண் ம் வி ம்பிய
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இணக்கேம, தி மணத் திற்கு
காட் கிற .

தன்ைமயாக ேவண் ய

என்ற உண்ைமைய எ த் க்

க த்ெதாைக இன்ெனா பாட் ல்,
ஒன்றினார் வாழ்க்ைகேய
வாழ்க்ைக.
(க 18-11)
என் சிறந்த கு ம்ப வாழ் க்கு, காதல் இ வர் க த்
தன் க்கியத் வத்ைத வ
த் கிற .

ஒ ைமப்பட ேவண் ய

இதனால் தான் களவியைலத் ெதால்காப்பிய ம் சங்க
ற் க ம் ெப ைமயாகப்
ேபசுகின்றன. தமிழகத்தில், அன் , குறிஞ்சி, ல்ைல, ம தம், ெநய்தல், பாைல என்ற
ஐந்திைணக்கும் உாிய மக்களிடம் கள ெவா க்கம் நடப்பில் இ ந் வந்த என்
அறிகிேறாம்.
கள

ஒ க்கம் என்றால் என்ன?

சங்க
ற்களின் உைரயாசிாியர்களில் தைலசிறந்தவர் உச்சி ேமற் லவர் ெகாள்
நச்சினார்க்கினியர். அவர் கூ கிறார், " களெவா க்கம் என்றால், பிணி,
ப் க்கள்
இன்றி, எந்நா ம் ஒ தன்ைம ைடயவராய், உ
ம் தி
ம், குல ம் குண ம்,
அன் ம் தம் ள் ஒப்ப உைடயவர்களான தைல மக ம் தைல மக ம் பிறர்
ெகா ப்பேதா அ ப்பேதா இல்லாமல் ஊழ் வைகயால் தாேம எதிர்ப்பட் க் கூ
இன்
வதாகும்." என் .
இத்தைகய கள ஒ க்கத்தின் பின், அவர்கள் கற் ெபா க்கத்தில் ஈ ப வ சங்க
கால வாழ்க்ைக
ைறயாக இ ந்த . கற்
ஒ க்கம் என்றால் என்ன?
ெகாள் தற்குாிய ைற ைடய தைலவன், ஊரறியச் சில சடங்குகேளா தைலவிைய
அவள் ெபற்ேறார்கள் ெகா க்க ஏற் க் ெகாள்வதாகும்.
இதைனக் கற் என் ஏன் கூறினார்கள் என் உனக்கு ேகட்கத்ேதான் ம். ஏன்
கூறினார்கள்
என்பைதச்
ெசால்கிேறன்.
அல்ல,
ெப ம்
ேபராசிாியர்
நச்சினார்க்கினியைரக் ெகாண் ெசால்விக்கிேறன் ேகள்!
"ெகாண்ட கணவைனவிடச் சிறந்த ெதய்வம் இல்ைல எனப் ெபற்ேறார்
கற்பித்தலா ம், அந்தணர், சான்ேறார், அ ந்தவத் ேதார்
த ேயாாிடத்
ஒ கும்
ஒ க்கத்ைதத் தைல மகள் கற்பித்தலா ம், தைல மகன் இன்னவா பா காப்பான்.
தைல மக க்கு இன்னவா
குற்ேறவல் ெசய் என்
அங்கியம் கட ள் சான்றாக
மந்திர வைகயால் கற்பிக்கப்ப தலா ம் கற் எனப் ப வ
ஆயிற் " இவ்வா
நச்சினார்க்கினியர் ெபா ள் கூ கிறார்.
கற் என்பதற்கு இந்தப் ெபா ள் சாிதானா? அல்ல ேவ ெபா ள் உண்டா?
என்ற ஆராய்ச்சி ெயல்லாம் இப்ெபா
, இங்கு, உனக்குத் ேதைவயில்ைல. ஆைண
ஒட் ப் ெபண் வாழ்ந்தாள் என்ப ம் அன் , ஆ க்ெகா நீதி ெபண் க் ெகா நீதி
இ ந்த ெதன்ப ம் மாத்திரம் இங்கு நீ கவனத் தில் ைவத் க் ெகாண்டால் ேபா ம்.
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"விைன ஆடவர்க்குயிர்" என் ம் "ஆடவர் மகளிர்க்கு உயிர்" என் ம் ஆண் - ெபண்
ேவ பாட்ைட ம். உயர் -தாழ்ைவ ம் கு ந்ெதாைக ல் எ த் க் காட் வைத ம்
ன் ஒ க தத்தில் தீட் யி ந்தைத நீ மறந்தி க்க மாட்டாய்.
க த்ெதாைக ேவெறா
ேகள்!

உண்ைமைய ஒ

சிறந்த பாடல்

லம் ெதாிவிக்கிற ,

ஒ ெசவி த் தாய்: காட் வழியாக வந் ெகாண்
ந்த ஒ அந்தணைன ேநாக்கி,
ஒ "ஆண் எழில் அண்ணேலா " (ஆண் மகேனா ) என "மாண் இைழ மடவரல்"
(மகள்) ெசன்றைத நீங்கள் கண்டீர்களா? என் ேகட்டாள்.
அந்தணன் கூறினான்:
"பல உ ந ஞ்சாந்தம்" (சந்தனம்) மைலயிேல, பிறந்தா ம் மைலக்கு அதனால்
என்ன பயன்? ஒன் மில்ைல "சீர் ெக ெவண் த்தம்" ( த் ) கட ல் பிறந்தா ம்
கட க்கு அதனால் என்ன பயன்? ஒன் மில்ைல. "ஏழ் ணர் இன்னிைச" (இைச)
யாழில் பிறந்தா ம், யா க்கு அதனால் என்ன பயன்? ஒன் மில்ைல.
"அ ேபாலேவ ஆராய்ந்

பார்த்தால் உங்கள் மக

ம் உங்க

க்குப் பயன்படாள்.

அவள் கற்பிற் சிறந்தவளாகக் காணப்ப கிறாள். தாய் தந்தயைரவிடக் கணவேன
சிறந்தவன் என்ற உ திேயா
அவன் வழியில் மனம் ெபா ந்திப் ேபாவைதக்
கண்ேடன். அ தான் அவ க்குத் தைலயான அறம்!" என்
காதல் வழியில் ஒ
ெபண் ெசல்ல ெபற்ேறார் தைடயாக நிற்கக் கூடா என் இன் ம் வரேவற்கத் தக்க
ஒ உண்ைம.
மிகச் சிறந்த உவைமக டன் இந்தப் பாட் ல் விளக்கிச் ெசால்லப் ப கிற
என்ப ெமய்தான். ஆனால், ெபண், ஆண் காட் ய வழியிேலேய ெசல்ல ேவண் ம்
என்ற பைழய நீதி ம் அதில் விைரவி வ வைத நீ கவனிக்கத் தவறமாட்டாய் என்
நான் நம் கிேறன்.
இன்ெனா
"கட

'கு ந்ெதாைக' ஓவியத்ைதப் பார்!

ம் ெபாி

எனக்கு அவ ைட நட்ேப"

என்
ஐங்கு
ற் த்தைலவி கூ வ
ேபான்
அத்தைன அன்
தன்
தைலவனிடம் உைடயவள்தான் நான் கூறப்ேபாகும் கு ந்ெதாைகத் தைலவி ம்.
"ேதாழி! தைலவர் என்ைனப் பிாிந் குளிர்ந்த ஞ்ேசாைல யி ள் குந் மைறந்
விட்டார். அந்தச் ேசாைலையப் பார்த் பார்த் க் கண்கள் சிவக்க அ ேதன். அன்ைன
வந் விட்டாள். வ த்தம் ஏன் என் ேகட்டாள். என மணல் விைளயாட்ைடக் கடல்
நீர் வந் அழித் விட்ட அதனால் அ ேதன் என்ேறன்" என் கூறிய ஐந்திைண
ஐம்ப (44)த் தைலவிையப் ேபான்ற சிறந்த களெவா க்கம் உைடயவள்தான் நான்
கூறப்ேபாகும் கு ந்ெதாைகத் தைலவி ம்,
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ஆயி ம் இத்தைலவி எப்ப ச் ெசால்கிறாள், ேகள்!
"ஞாயி அைணயன்: ேதாழி!
ெந ஞ்சி அைனய என்
ெப ம்பைனத் ேதாேள"
(கு ந்ெதாைக 311)
"ேதாழி! என தைலவர் சூாியைனப் ேபான்றவர்: என் ைடய ெபாிய
ேபான்ற ேதாள்கள் ெந ஞ்சி மலர்கைளப் ேபான்றைவ" என்கிறாள்.

ங்கிைலப்

அன்ேப! அன் ெசன்ற வழி உள்ள ம் ெசல் ம். அப் ெபா
தான் ஆண்-ெபண்
மன ஒற் ைம ம் அதன் வழி கு ம்ப வாழ்வின் நலன்க ம் உண்டாகும். இந்த
உண்ைமைய இந்தப் பாட் ெவளிப்ப த் வ மிக நன்றாக இ க்கிற . ஆயி ம்
ஆண் சூாியன் ெபண் ெந ஞ்சி மலர் என்ற கண்ேணாட்டத்தில் பைழய நீதி-ஆண்
உயர் , ெபண் தாழ்
என்ற நீதி-தான் ஒ க்கிற
என்பைதப் பார்க்க நீ தவற
மாட்டாய்.
பிற அ த்த க தத்தில்.
-----------------------------------------------------------

க தம் 12.
அன் மிக்க.....
பண்ைடயத் தமிழ் மக்களின் ச தாய வரலாற்ைறச் சீரைமத் க் ெகாள்வதற்குப்
ெபாி ம் பயன்படக்கூ ய ற்கள் சங்க ற்கள். இந்த உண்ைமைய ன் ஏேதா ஒ
க தத் தில் உனக்கு எ தி ள்ேளன் என் நிைனப் .
சங்க
ற்களி ம் மக்கள் வரலாற்ைறக் கூ ம் க்கியத் வம் பைடத்த
ற்கள்
றநா
, பத் ப்பாட் , பதிற் ப் பத் ஆகியைவ என் ெசன்ைனப் பல்கைலக்
கழகத்தின் வரலாற் த் ைறத் தைலவர் ேக. ேக. பிள்ைள மதிப்பி கிறார். நா ம்
அவ்வாேற க
கிேறன். அகநா
ேபான்ற சிறந்த
ற்கள் அகப்ெபா ைள
(காதைலப்) பற்றிச் சிறப்பாகப் ேபசினா ம் சாித்திர சம்பவங்க ம், ச கப் பழக்க
வழக்கங்க ம் அவற்றில் ஆங்காங்கு காணக்கிடக்கின்றன. இைத மனதில் பதித்
ைவத்
க்ெகாண் , உனக்கு வாய்ப் ம் வசதி ம் கிைடக்கிற காலத்தில் ேமற்ப
ற்கைளெயல்லாம் நீ நன்றாகத்
விப் ப க்க ேவண் ம் என்ப
என
ெப
வி ப்பம்.
நான் ெசன்ற சில பல க தங்களில் சங்க இலக்கியங்களில் ெபண்ைணப் பற்றிய
கண்ேணாட்டம் எப்ப யி க்கிற
என்பைதச் சிற்சில
ல்களி
ந்
சிற்சில
வாழ்க்ைகச் சித்திரங்கைள எ த் க் காட் விளக்க யன் ள்ேளன். இங்ெகான்
அங் ெகான்றாக நான் காட் ய மிக மிகக் ெகாஞ்சம். ேபாகப் ேபாக நீேய ப த் த்
ெதாிந் ெகாள்வதற்கு என
ேமற்ப க் க தங்கள்
ைண ெசய் ம்; ஓரள
ெவளிச்ச ம் த ம், அவ்வள தான்.
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சங்ககால இலக்கியம் என்
கூறப்ப கிற எட் த் ெதாைக, பத் ப்பாட் ,
பதிெனண்கீழ்க்கணக்கு (தி க்குறள் பதிெனண்கீழ்க்கணக்கில் அடங்கும்), ஆகிய
இலக்கியங்கைளப் ப த் ப் பார்த்தால் ஒ உண்ைம லனாகும். அதாவ , ெபண்,
சங்க காலத்தில் மிக ம் ெப ைமப்ப த்தப்பட்டாள். கு ம்ப விளக்கு என்
மதிக்கப்பட் மாியாைத அளிக்கப்பட்டாள்.
அந்தக் காலத்தில் ெபண்கள் சுதந்திரத்ேதா வாழ்ந்தார் கெளன் ம், எத்தைகய
கட் க்காவல் இன்றி ம் க
கள் இன்றி ம் ெபா இடங்களில் நடமா னார்கள்
என் ம் பத் ப் பாட் த் ெதாிவிக்கிற . குறிப்பாக, அந்தத் ெதாைக
ல் ஒ
லான ெப ம்பாணாற் ப் பைட இந்தப் ெபண் ாிைமைய நன்றாக எ த் க்
காட் கிற . அந்தணச் ேசாிகளி ள்ள வதி கள் ஏாி குளங்க க்குச் ெசன் எவ்வா
நீர் விைளயா னார்கள் என்பைத ம், நாட் ப் றங்களில் நைடெப ம் விழாக்களில்
எவ்வா ெசல்வச் சீமாட் கள் பங்கு ெகாண்டார்கள் என்பைத ம் ேமற்ப
ல் படம்
பி த் க் காட் கிற .
அன்ேப! ெப ம்பாணாற் ப்பைடயி
ந் உனக்குச் சில சித்திரங்கைள ஒன்ேறா
இரண்ேடா க தங்களில் தீட் க் காட்ட எனக்கு வி ப்பம் உண் . ஆனால் நான் என
இந்த வி ப் பத்ைத நிைறேவற்றப்ேபாவதில்ைல. ஏன் ெதாி மா? க தங்கள்
ெப கிக்ெகாண்ேட
ேபாகும்.
அவ்வா
ேபானால், சங்க
இலக்கியத்ைதத்
தாண் வதற்ேக
குைறந்த ஆ மாதம் பி க்கும். இந்திய மாதர் இயக்கம் பற்றி ம், உலக மாதர்
இயக்கம் பற்றி ம் இந்தத் ெதாடர் க த வாிைசயில், பின்னால் விாிவாக எவ்வளேவா
எ தேவண் இ க்கிற . அ மட் மல்ல. சங்க இலக்கியத்தி ம் தி க்குறைளேயா,
இதர பதிெனண்கீழ்க் கணக்கு
ல் கைளேயா, இன் ம் ெதாடவில்ைல. அைவகளில்
வ ம் ெபண்ைணப் பற்றிய கண்ேணாட்டத்ைத உனக்கு எ த் க் காட்டேவண் ய
மிக அவசியம். எனேவ, எட் த் ெதாைக, பத் ப்பாட்
ஆகியவற்றில் நடத் ம்
ெபண்ைணப் பற்றிய கண்ேணாட்ட ஆராய்ச்சிையக் கு க்கிவிட வி ம் கிேறன். நிற்க,
ெபண்,
ெப ம்பாணாற் ப்பைட
சித்தாிப்ப
ேபான்ற
உாிைமகேளா
அக்காலத்தில் வாழ்ந்தாள் என்றா ம் கணவன் பால் ய்ைமயான பக்தி ெச த் வேத,
ெபண்ணின் லட்சியக் கடைம என் சங்ககால இலக்கியம்
வ ம் கூ கிற . இந்
தக் கற் டைமைய வான்மைற என்
கழப்ப ம் தி க்குறள் மிக ம் வற்
த்திக்
கூ கிற .
ெபண் ம் ஆ ம் சாி, நிகர், சமானம் என்ற ஜனநாயகக் ெகாள்ைக,
'மைனவிக்குக் கணவேன ெதய்வம்' என்ற ெகாள்ைகைய ஒ நா ம் ஒப் க்ெகாள்ள
யா . "அக்காலத்தில் ெபண் க்குச் சுதந்திரம் இ ந்த
என்
ேமேல
கூறியதற்கும், இன்ைறயப்
ைமப் ெபண்ணான உன சுதந்திர நிர்ணயிப் க்கும்
ெவகு ரம்.
ஜனநாயகத்தில் ெபா
மகளிர் இ க்க
யா . 'கண வேன ெதய்வம்' என்ற
ெகாள்ைக
நிலவிய
அந்தக்
காலத்தில்
ெபா
மகளிர்
(பரத்ைதயர்)
வாழ்ந்தார்கெளன் ம், இைளஞர்கைள மயக்கிக் காசு பறித்தார்கெளன் ம் சங்க
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இலக்கியம் கூ கிற . இந்தப் ெபா மகளிர், ச தாயத்தில் தாழ்வாகக் க தப்பட்டார்
கெளன் ம் ேமற்ப இலக்கியம் கூ கிற .
ெபண்ணில் சிலர் பலைரப் 'ெபா
மகளிர்' ஆக்கி இழி
ப த்திய அன்ைறய
ச தாயம், ஆணில் எவைன ம் 'ெபா மகன்' ஆக்கி இழி ப த்தவில்ைல என்ப உன்
நிைனவில் இ க்கட் ம்.மற்ெறான் ,
தமிழ்ப் ேபரறிஞராகிய ேக.என். சிவராஜபிள்ைள என்ற ெபாியார், "வம்சாவளி"
(The chronology) என் ஒ சிறந்த ஆங்கில ல் எ தியி க்கிறார். அதில் பண்ைடயத்
தமிழ்ப் லவர்கைள வாிைசப்ப த்தி இ க்கிறார். கி. . 50
ந் கி.பி. 200 வைரயில்
459 தமிழ்ப் லவர்கைள பத் த் தைல ைறக க்கு ேமலாக வாிைசப்ப த் கிறார். 25
ஆண் கள்
ெகாண்ட
ஒ
தைல ைறக்கு
சராசாி
40
லவர்கைள
வாிைசப்ப த் கிறார்.
இதி
ந்
எனக்கு என்ன ப கிற
ெதாி மா? ஒ
தைல
ைறயில் 40
லவர்கள் என்ப
அந்தக் காலத்தில் வாழ்ந்த
லவர்களில் மிகக் கு கிய
எண்ணிக்ைகதான். ஆகேவ எத்தைனேயா லவர்க ைடய பைடயல்கள் அழிந்
அவர்க ைடய ெபயர் க ம் மைறந் ேபாய்விட்டன.
பண்ைடயக் காலத்தில் வாழ்ந்ததாக இன்
நமக்குத் ெதாி கிற ஆண்-ெபண்
லவர்கைள ஆய்ந் பார்த்தால் நமக்குத் ெதாி வ என்ன? அவர்கள் தமிழகத்தின்
பல்ேவ நகரங்களில், கிராமங்களில் வாழ்ந்தி ந்தார்கள்.
அவர்கள் ேதான்றிய ெதாழில் வழிைய ம் ச க வழிைய ம் பார்த்தால், அவர்கள்
அரசர் குலத்தி
ந் ம், விவசாய, வர்த்தக வர்க்கங்களி
ந் ம், பல்ேவ ெதாழில்
ச கங்களி
ந் ம் ேதான்றினார்கள் என் ெதாிகிற .
றநா ற்ைற மட் ம் பார்த்தால், 147 ெவவ்ேவ
லவர்கள் பா ய பாடல்களின்
ெதாகுப் அந் ல் என்பைதப் பார்க்கிேறாம். அவர்களில் அரசர்கைள ம், பல்ேவ
ச கங்கைளச்
சார்ந்த
ஆண்
ெபண்கைள ம்,
ம த் வர்கைள ம்,
கணக்காயர்கைள ம்,
வான
ல்
வல் நர்கைள ம்,
தச்சர்கைள ம்,
ெகால்லர்கைள ம், குயவர்கைள ம் காண்கிேறாம். றநா ற்றில் மட் ம் வ கிற 147
லவர்களில் 10 ேபர் ெபண் லவர்கள் என்பைத உனக்குக் ேகா ட் க் காட்ட
வி ம் கிேறன். ெபண் லவர்களிேலேய மிகச் ெசல்வாக்குைடயவராக விளங்கிய
ஔைவ, அரசர்கள் சிற்றரசர்களிைடயில் மிகுந்த ெசல்வாக்குப் ெபற்றி ந்தேதா ,
தமிழ்ச் ச தாயம்
ைமக்கும் ஆற்றல் மிக்க ஞானாசிாிையயாக ம் வழி
காட் யாக ம் விளங்கினாள் என் ெதாிகிற .
இ
எைதக் காட் கிற ? அன் , கல்வி ம் லைம ம் ஆண்பா க்கு மட் ம்
உாிைம ைடயனவா யி க்கவில்ைல என்பைதக் காட் கிற . இைத உன்
சிந்தைனக்கு வி ந்தாக ைவக்கிேறன்.
"இ தியாக ஒன் ."
மா ம் மாக்க ம்
ஐயறிவினேவ
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மக்கள் தாேம
ஆறறி யிேர
ெதால். மர 32-33.
என்பன
ெதால்காப்பியச்
சூத்திரங்கள்.
ஆசிாியர்
ெதால்காப்பியனார்,
அறி டைமயற்ற மனிதப் பிறவிகைள மாக்கள் என வகுத்
மி கங்கேளா
இைணத் ஐந் அறி உைடயைவ என்கிறார். ஐந்தறிேவா பகுத்தறி ம் ெபற் ,
ஆ அறி பைடத்தவர்கைளேய மக்கள் என்கிறார்.
"மக்கள் தாேம
ஆறறி யிேர"
என்ற சூத்திரத்திற்கு, உைர ஆசிாியரான ேபராசிாியர் உைர கூ ம் ெபா
,
" ப்பத்திரண் அவயவத்தான் அளவிற்பட் அறிேவா
ணர்ந்த ஆ உ மக உ
மக்கெளனப்ப ம்" அதாவ
ப்பத்திரண்
உ ப் கேளா
அறி ம் ெபா ந்திய
ஆண், ெபண் இ பால ம் மக்கள் எனப்ப வர் என்
கூ கிறார். இதி
ந்
அறிைவப் ெபா த்தமட் ல் ஆ ம் ெபண் ம் சாி நிகர் என்பைதப் ெதால்காப்பியர்
ஒப் க்ெகாள்கிறார் என் ெதாிகிற .
ேம ம், தைலவன், தைலவி இ வ ம் "ஒத்த பண் ம் ஒத்த அன் ம், ெசல்வ ம்
ஒத்த கல்வி ம் உைடயவராய் இ த்தல் ேவண் ம்" என் இைறயனார் அகப்ெபா ள்
உைரயில் நக்கீரனார் என்ற நல் ைசப் லவர் கூ கிறார். இதி
ந் , அந்த நாளில்
கல்விப் பயில்வதில், ெபண் க்கும் ஆ க்கும் சம உாிைம ம் சம வாய்ப் ம்
இ ந்தெதன் ெதாிய வ கிற .
ேம ம், ெதால்காப்பியனார், அடக்கம், மைற லப்படாமல் நி த் ம் உள்ளம்,
ேநர்ைம, ெசய்யத் தகுந்தவற்ைறக் கூ தல், அறி ைடைம, உள்ளக் க த்தறிதல்,
அ ைம ஆகிய ஆ
குணங்க ம் ெபண்க க்குாிய ெபா வான இயல் கள்
என்கிறார். இேதா பாடல்:
ெசறி ம் நிைற ம்
ெசம்ைம ம் ெசப் ம்
அறி ம் அ ைம ம்
ெபண்பாலான
- ெதால் - ெபா ளியல்.
இங்கு, 'அறி ெகாண்ட மண உயிர்' ெபண் என்ப ெதால்காப்பியத்தின் ேநாக்கு
என் ம் யா ம் எளிதில் ாிந் க் ெகாள்ள
ம்.
இேத ெதால்காப்பியம், அச்சம், மடம், நாணம், பயிர்ப் ேபைதைம, நிளற (கற் )
என்பன ெபண்க க்குாிய பண் கள் என்
1045வ
சூத்திரத்தி ம் "உயிாி ம்
சிறந்த
நாண ம் நாணத்தி ம் சிறந்த
கற் ம்" என்
1059 சூத்திரத்தி ம்
கூ கிற . இைத உனக்கு, ன்ேப ஒ க தத்தில் எ த் க் காட் யி க்கிேறன்.
அன்ேப! 'ெபண்ணின் ஆகச் சிறந்த குணம்' என்
க தப்பட்ட இந்தக் கற்ைப
பண்ைடத் தமிழ் மக்கள், தைலக் கற் , இைடக் கற் , கைடக் கற் என்
க்கூ
ப த்திக் கூறி ள்ளார்கள். கற்பின் இந்த
ன்
ப கைளேய ெதால் காப்பியம்,

44
தானந்தம்,
கூ கிற .

றங் காட்

நிைல அல்ல

பாைல நிைல, தாபத நிைல என்

இைதப் பற்றிய விளக்கம் நீ வி ம் வாய் என்ப
ெசால்கிேறன்.
தைலக்கற் - அதாவ
மைனவி உடேன இறப்ப
ேகள்!

எனக்குத் ெதாி ம். இேதா

உ வலன்பால் ஏற்ப ம் சாக்கா . கணவன் இறந்த ம்
தானந்தம். தமிழ் இலக்கியத்தில் ஒ சான் த கிேறன்,

ேகாவலன் அநீதமாகக் ெகால்லப்பட்டான். அைத அறிந்த ம் பாண் யன்
ெந ஞ்ெசழியன் தன் ெசங்ேகால் வ வியைத உணர்ந்தான். உணர்ந்த ம் உயிர்
நீத்தான். அவன் மைனவி ேகாப்ெப ம் ெபண் ம் அவ டன் உயிர்விட்டாள்.
இலக்கியம் இேதா:
" மன்னவ ெசல் ழிச்
ெசல்கயான் எனத்
தன் யிர் ெகாண்டவள்
உயிர் ேத னள்ேபால்
ெப ங்ேகாப் ெபண் ம்
ஒ ங்குடன் மாய்ந்தனள்"
(சிலப்பதிகாரம் - ம ைரக்காண்டம்)
இைடக்கற் : கணவன் இறந்த ம் அவேனா
இைடக்கற் .

தன்னிச்ைச டாக எாி

தபாண் யன் ேதவியார் பா ய "பல் சான்றீேர" என்ற
பாட் இதற்கு இலக்கியம்.

றநா

குவ

ற்றில் 246வ

தபாண் யன் இறந்தான். அவன் ேதவியான பாண் மா ேதவி ம் அவன
ஈமத்தீ ள் பாய்ந் இறக்கச் ெசல்கிறாள். சில சான்ேறார் அவ்வம்ைமயாைர விலக்க
யற்சிக்கிறார்கள். அப்ெபா
பாண் மாேதவி "கணவ டன் இறக்க விடா
த க்கும் ெபால்லாத சான்ேறார்கேள! நீர்ச்ேசாற்ைற உண்
பாயின்றித் தைரயில்
ப த் உறங்கி, ைகம்ைம ேநான்பால் காலங் கழிக்கும் ெபண் நானல்ல. ஈமத்தீயில்
குவ உங்க க்கு அாிதாகத் ேதான்றலாம். ஆனால் என கணவைன ைவத் ள்ள
ஈமத்தீ எனக்குப் ெபாய்ைகைய ஒத்த " என் கூறி கணவன ஈமத்தீயில் குதித்
உயிர் நீத்தாள்.
கைடக்கற் : கணவன் இறந்தபின் ைகம்ைம ேநான்
கைடக்கற் .
"கூந்தல் ெகாய் கு ந்ெதா ச்
நீக்கி அல் உணவின் மைனவிேயா "
- றம்.250

ண்

தவம் கிடப்ப

45
இந்தப் றநா ற்
அ கள் பண்ைடக் காலத்தில் ைகம்ைம ேநான்
ண்ட
ெபண்கள் கூந்தைல நீக்கிக் ெகாண்டார்கள் என்பைத ம், அணிகலன்கைள (நைக
நட் க்கைள) கைளந் ெகாண்டார்கள் என்பைத ம் காட் கின்றன.
கணவேனா மைனவி உலைக நீத் விட ேவண் ம், அப் ப ச் சாகாமல் உலகில்
வாழ்ந்தால் அவள் மனித வாழ்ைவ இழந்
சாகாமல் சாகேவண் ம். இ
ெதால்காப்பிய ம் சங்க இலக்கியங்க ம் கூ ம் பண்ைடயத் தமிழர் மர . அன்
கற் ஆைணக் கட் ப்ப த்திற்றா? இல்ைல. அப்பால் ஒத்த கல்வி ம் ஒத்த அறி ம்
உைடய ஒ வ ம் ஒ த்தி ம் என்ற மர ஒத்த கற் ம், ஒத்த வாழ் ம் இல்ைலயானால்
என்ன பயைனத்த ம்?
தமிழ் மக்களின் ெபாற்காலத்தில், சிறந்த
ய தமிழ் வாழ்
என்ெறல்லாம்
ெப மிதத்ேதா ேபசப்ப கிற சங்க காலத்தில் ெபண் க்கு உாிைம ம் வி தைல ம்
இ ந்ததா? இந்தக் ேகள்விக்கு நீதான் பதில் ெசால்ல ேவண் ம்.
அ த்த க தத்தில் வள் வப்
அைழத் ச் ெசல்லப்ேபாகிேறன்.
-----------------------------

ெப ந்தைகயின்

"வான்மைற"க்கு

உன்ைன

க தம் 13
அன் மிக்க....................
"அவன் ஒ
கத்திற்கு மட் ம் உாியவன் அல்ல; அவன் எல்லா
எக்காலத்திற்கும் உாியவன்."

கங்க

க்கும்

இந்தக் க தத்தில், உன்ைனத் தி க்குற க்கு அைழத் ச் ெசல்ல நிைனத்ேதன்.
அேத கணத்தில், தி க்குறள் அ ளிய வள் வப் ெப ந்தைகைய நிைனத்ேதன்.
நிைனத்த ம் ேமேல தீட் ய வாிகள் என் நிைனவில் மின்னின.
இந்த வாிகைளத் தீட் யவன் யார் ெதாி மா? ெபன்ஜான் சன் என்ற ஆங்கில
அறிஞன். யாைரப் பற்றித் ெதாி மா? ஆங்கிலக் கவிச் சக்கரவர்த்தியாகிய
ேஷக்ஸ்பியைரப்பற்றி, "ேஷக்ஸ்பியர் நிைன க் காணிக்ைக"(To the memory of
Shakespeare) என்ற கட் ைரயில் ெபன்ஜான்சன், ேமற்கண்டவா
ேஷக்ஸ்பியைரப்
கழ்ந்தி க்கிறான்.
நம வள் வப் ெப ந்தைகக்ேகா 'அந்தப்
என்ப என் க த் .

கழ்ச்சி தகும், அதற்கு அப்பா

ம் தகும்

சாரத்தி ம், தனிச் சிறப்ேபா
மனித வாழ்க்ைகயின் குறி ெநறிகைளக்
காட் வதி ம், சிந்தைன ஓட்டத்தி ம் தி க்குறள், சங்க காலத் தமிழ் மக்களின்
உலகியல், பண்பியல் சிந்தைன (Secular, humanistic thought) சத்ைத உ ட் த் திரட்
அ ளியி க்கிற .
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வள் வப் ேபராசான், அவன் காலத்தில், தமிழ், ஆாியம், பா ஆகிய ெமாழிகளில்
காணக்கிைடத்த மத இயல், உலகியல் இலக்கியங்கைள எல்லாம் நன்றாகப்
பயின்றி ந்தான். ஆகேவ, அவ்விலக்கியங்களில் சிதறிக்கிடந்த உயர்ந்த க த் க்கைள
ம் சிறந்த
ைறயில் பண்ப த்தி தி க்குறளில் இைழத்தி க் கிறான். எனேவ,
எம்மதத்தா ம்
அவைனத்
தம்மதத்தவன்
என்
கூறத்தகும்
நிைலைம
ஏற்பட்
க்கிற . ஏன்? ஆஸ்திக ம் நாத்திக ம் ஒ ப்ேபால வள் வைன உச்சிேமல்
ைவத் ெமச்சு கிறார்கள்.
இன்

ம் ேகள்!

தி க்குறளின் உள்ளடக்கத்தில் பழைம ம்
ைம ம் விரவிக் கிடக்கின்றன. சங்க
காலத்தின் அறி க் களஞ்சியமாக, தி க்குறள் எதிெரா க்கிற . ேமதா விலாச ம்
உள் ணர் ம் ஒளிவிட் ப் பிரகாசிப்பதில் தி க்குறள் ஆதி லமாக ம் சுத்த
சுயம் வாக ம் திகழ்கிற . கிட்டத்தட்ட இரண்டாயிரம் ஆண் க க்கு ன் எ ந்த
அந்த
ள்ள பலப்பல குறட் பாக்கள் இன்ைறய நாைளய
ைமைய ம், உலகு
த விய ெபா ைமைய ம் காட் நம்ைமத் திைகக்க ைவக்கின்றன.
தி க்குறைள அறிந்த ெவளி நாட் ப் பன்ெமாழிப் லவர் கள்-ேமைதகள் உலக
இலக்கியங்களிேலேய, இைத ஒப்பற்ற தனி இலக்கியமாக மதிப்பி கிறார்கள். ரமா
னிவர் என்ற ெபஸ்கி பாதிாியா ம், ஜி. .ேபாப்ைபய ம், இன்ைறய உலகு கழ்
தத் வ ஞானியான ஆல்பர்ட் ஷூட்ஸ ம் தி க்குறைள இமயமைலயின் எவெரஸ்ட்
சிகரத்தில் ைவத் ப் ேபாற் கிறார்கள். ேசாவியத் விஞ்ஞானப் ேபரைவயின்
கீழ்த்திைசக் கழகப் ேபராசிாியர் தி க்குறைள, "எக்காலத்திற்கும், எந்நாட் ற்கும், எம்
மக்க க்கும் விைல மதிப்பிடற்காிய ெபாக்கிஷம்" என் ம் "காலத்ைத ெவன்ற இறவா
இலக்கியம்" என் ம், "ெமாழி இன எல்ைலகைளக் கடந்த மனித மகா காவியம்"
என் ம் ேபாற்றிப் கழ்கிறார்.
இந்த
ற்றாண் த் தமிழ்ப் லவர்கள் எப்ப தி க்குறைள ம் வள் வைன ம்
மதிப்பி கிறார்கள் ெதாி மா? பாரதி தி க்குறைள "வான் மைற" என்கிறான். கவிமணி
"தமிழ் மாதின் இனிய உயிர் நிைல" என்கிறார்.
"உலகத்திேல ேபரறிவாளர் என்
உாிைம ைடயவர் அாியர்" என்
விளங்கிய ைவயா ாிப் பிள்ைள.
" ய்ைமேய மணிமார் ;
ெதான்மைறயின்
பிழிசாராய்த் லங்குகின்ற
வாய்ைமேய மணிநாக்கு;
மங்கலம் ெசய்
மைனவாழ்ேவ கண்கள்; ர
ேநய
ம் ெபா நலேம
தி ேமனி
நிைறயின்ப
வல் த் த்

அைழத்தற்கு வள்
வைரக் காட்
ம் சிறந்த
கட் கிறார், தமி க்கு ஆராய்ச்சி மன்னனாக
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தாய தம் விளங்குகின்றாள்
அறத்ேதவி
தி க்குறளாய் தான் ெபற் ய்ேவாம்."
என் பா கிறார் சுத்தானந்த பாரதியார்.
இந்தக் க தத்ைத இ வைர நீ ப க்கும் ெபா
, உன இன் கம், அன்றலர்ந்த
ெசந்தாமைரேபால் மலர்ந் ஒளிவி ம் என்பைத நான் இங்கி ந்ேத பார்க்கிேறன். நீ
இன்
மலர்ந்தி க் கும் தமிழ்க் ெகா யில், இரண்டாயிரம் ஆண் க க்கு
ன்
'வள் வன்' என்ற ஒ அ ம் ெப ம் மலர் விாிந் , என் ம் குன்றா மணம் பரப்பி
நின்
வ கிற
என்பைத நிைனந்
நீ இ ம்
எய் வாய் என்பதில்
சந்ேதகமில்ைல.
அன்ேப! இத்தைகய வள் வப் ெப ந்தைக, உலக மனித க்கு வழிகாட்ட
அ ளிய நிகரற்ற கைலப் பைடயலான தி க்குற க்கு, அ காட் ம் ெபண்ைணப்
பற்றிய கண் ேணாட்டத்ைதப் பார்க்க, உன்ைன அைழத் ச் ெசல்கிேறன், வா!
"பிறப் ஒக்கும் எல்லா உயிர்க்கும்" (குறள் 972) என் வள் வன் கூ கிறான்,
"எல்லா உயிர்க்கும்" என்பதில் தி க்குறளின் கண்ேணாட்டம் பளிச்ெசன்
ெவளிச்சமாகிற .
பிறப்பினால் எல்ேலா ம் சாி, நிகர், சமானம். ெவள்ைளயேனா க ப்பேனா,
வடக்கத்தியாேனா ெதற்கத்தியாேனா, ஆேணா ெபண்ேணா, பிறப்பில் உயர் தாழ்
இல்ைல. இ குறள் ெகாள்ைக.
ேம ம், தி க்குறளில் காணக்கிைடக்கும் 1330 அ ங் குறள்களில் ஒன்றிேல ம்
தமிழ் என்ேறா, தமிழன் என்ேறா, தமிழகம் என்ேறா ேபசப்படவில்ைல. உலகு என் ம்,
உயிர் மக்கள் என் ேம ேபசப்ப கிற . எனேவ தி க்குறள்,
மனித வர்க்கம்
வைத ம் ஒன்றாகப் பார்க்கும்
ல் என்பைத ம், பிறப்ைப
ைவத் ஆண்-ெபண், உயர் -தாழ் பாராட் ம்
ல் அல்ல என்பைத ம் நீ தன்
த ல் உணரேவண் ம். இதனால் தான் குறள் ஆசிாியர், மன்னைனேயா,
கு மகைனேயா, மதக் கு ைவேயா பார்த் ப் பாடவில்ைல என் ம் மனிதைனேய
பார்த் ப் பா கிறார் என் ம் ெவளி நாட் ப் ேபரறிஞர்கள் வாயாரப் கழ்கிறார்கள்.
"பிறப்ெபாக்கும் எல்லா உயிர்க்கும்" என் ெதாடங்கிய ேமற்ப குறட்பா, "சிறப்
ஒவ்வா ெசய்ெதாழில் ேவற் ைம யான்" என்
கிற . ெசய்கிற ெதாழில்
ேவ பட்டால் மனிதர்களிைடயில் ெப ைமேயா சி ைமேயா ஏற்ப ம் என் ம்
தி க்குறள் கூ கிற . 'ெப ைம' ெபண் க்கும் ஆ க்கும் ெபா
என்கிறான்
வள் வப் ேபராசான். வள் வத்தின்ப (வள் வன் ெகாள்ைகப்ப , ெசய ல் சிறந்
ெபண் ெப ைம அைடயலாம்; ெசய ல் இழிந் ஆண் சி ைம அைடயலாம்.
இனி வள் வனின் மற்ெறா வாய் ெமாழிையக் ேகட்ேபாம்!
"எண்ெணன்ப ஏைன எ த்ெதன்ப இவ்விரண் ம்
கண்ெணன்ப வா ம் உயிர்க்கு"
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-குறள் 392.
'கல்வி' ையப் பற்றிக் கூற வ கிற வள்
குறட்பாைவ ம் அ
கிறான்.

வன் பல குறட் பாக்களில் ேமற்கண்ட

இதன் ெபா ள் என்ன? வா ம் மக்க க்கு, எண் எ த்
என்ற இ வைகக்
கைலக ம் கண்கள் என் ெசால்லத் தக்கைவ என் ஆன்ேறார் கூ வர் என்பதாகும்.
இதி
ந் , ப ப் ஆ க்கும் ெபண் க்கும் ெபா என்ப குறள் ெநறி என்
ெதட்டத் ெதளிவாகத் ெதாிகிற .
இந்தப் பாட்
ம், "வா ம் உயிர்க்கு" என் கூறி கலவி உாிைம ஆண்-ெபண்
ேவற் ைமையத் தாண் ய
என்
அறி
த் கிறான் வள் வப் ெபாிேயான்
என்பைத நீ நன்றாகச் சிந்தித் ப் பார்க்க ேவண் ம்.
" அறி ைடேயார் எல்லாம் உைடயார்" (குறள் 430) என்
தி க்குறள்
அறி ைடைமைய ஏற்றிப் ேபாற் கிற ெபா
ம் அ ஆண் ெபண் ேபதத்திற்கு இடம்
ெகா க்க வில்ைல.
"ெசல்வத் ள் ெசல்வம் ெசவிச்ெசல்வம்" ( குறள் 411) என் ெசவிச்ெசல்வத்தின்
சிறப்ைபத் தி க்குறள் வியந்
கழ்கிற ேபா ம் அந்தச் சீாிய ெசல்வம் இ
பாலா க்கும் ெபா என்ேற குறிப் த் த கிற .
ேமற் கூறியைவகெளல்லாம் தி க்குறள் ெவளியி ம் ெபா ைமப் பார்ைவைய
எ த் க் காட் கின்றன.
ஆயி ம் நீ ேவெறா உண்ைமைய ம் கவனத்தில் ெகாள்ள ேவண் ம், அ
என்ன? தி க்குறளில் 'உயிர்' 'மக்கள்' என்ற ெசாற்கள் வ ம் இடங்களில் ஆைண ம்
ெபண்ைண ம் குறிப்பதாக ம் குறிப்ப
ேபால ம் வ கின்றன என்ப
ெமய்
என்றா ம் தி க்குறள்
வதி ம் ெபா ப்பைடயாக 'அவள்' என்ற ெசால்ைல விட
'அவன்' என்ற ெசால் தான் த டம் ெகா க்கப்பட் , பயிலப்ப கிற . படர்க்ைக
ஆண்பால் ஒ ைமதான் ெபா வாகப் பயிலப்ப கிற . தி க்குறைள ஊன்றிப் ப த்
இந்த உண்ைம காண நீ யல ேவண் ம்.
அறத் ப்பால், ெபா ட்பால் ஆகியவற்றில் ஒன்
இரண்
அதிகாரங்களி ம்
காமத் ப்பா
ம் ெபண்ைண ஒட் ய ெபா ள்கள் குறிப்பிட்ட வைகயில்
தன்ைமயாகப் ேபசப்ப கின்றன; எனி ம், ெபா வாகத் தி க்குறள்
ச்சூ ம்
ஆைண
ன்னி த்தி,
க்கியப்ப த்திேய ேபசப்ப கிற . ெபா மைறயான
தி க்குறள் ஏன் இவ்வா
ேபசுகிற , என்
உனக்குக் ேகட்கத் ேதான் கிற
அல்லவா?
அ த் வ ம் க தங்களில் இைதப் பற்றி நிதானமாக நான் விளக்குேவன்.
அவற்ைற ஆவேலா எதிர்பார்ப்பாய் என் நான் ெசால்லத் ேதைவயில்ைல.
இந்த மடைல
க்கு ன் ஒ
எ
ம் க தங்கைள நீ ப த்

ெசால், நான் ேவண் க் ெகாண்டப , நான் உனக்கு
விட் , அைவகைள ஒன்
ேசர்த் ப் பத்திரமாக
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ைவக்கிறாயா? அேதா உன சேகாதாிக
எதிெரா கைள ம் ேகட் மகிழ்கிறாயா?

க்கும் ப க்கக் ெகா த்

அவர்க

ைடய

எத்தைன அதிகமான சேகாதாிக க்குப் ப க்கக் ெகா க்க
ேமா அத்தைன
ேப க்கு நீ என க தங்கைளப் ப க்கக் ெகா க்கேவண் ம். அவர்கைள ம் பயன்
ெபறச் ெசய்ய ேவண் ம் என்பேத என ஆவ ம், எதிர்பார்ப்ப ம் ஆகும். இன்
இேதா
க்கிேறன்.
---------------------------

க தம் 14
அன் மிக்க.......................
இ ளி ம் ஒழி
சும் மாணிக்கம்; பக
ம் மங்கிக் கிடக்கும் காித் ண் ;
தி க்குறள் இ ளி ம் ஒளி சும் ேகாகி ர் ைவரம் என் தைல ைற தத் வமாக
நமக்குச் ெசால் வந்தி க்கிறார்கள். அ ெமய்தானா?
மானிடம் என்ற ஒ ைம ஆண் ெபண் என்ற இ ைமயாகக் காட்சி அளிக்கிற .
வாழ்க்ைக மின்மீட் (battery) ஆண்ைம என்ற ஆகுமின்னைல ம் ெபண்ைம என்ற
ேபாகுமின்னைல ம் உைடய . இந்த இரண்
மின்னல்க ம் கூ
உ வாகும்
வாழ்வின் மின்ெபாறி, உலகில் பலப்பல இன்ப
ன்பங்கைள
கர்கின்ற
ஒன்றில்லாமல் மற்ெறான் க்கு வாழ் இல்ைல. இந்த இரண் ற்கும் இன்றியைமயாத
இயல் இன்பேவட்ைகேய காதல்.
தமிழ்ப் ெப மக்கள் இந்தக் காதைல ஒ அ ங்கைலயாக வளர்த்தி க்கிறார்கள்.
இதைனக் க ப்ெபா ளாகக் ெகாண்
ஏராளமான இலக்கண இலக்கியங்கைளச்
ெசய்தி க்கிறார்கள்.
இக்காதல் ஒேர காலத்தில் ஐம் லன்கைள ம் கர ைவக்கும் ஆற்றல் உைடய .
இைத தமிழ்ச் சான்ேறார் அகப்ெபா ள் என்
கூறினர். ஆண் ெபண் கூ
வாழ்வின்பம் ெப ம் ெபா ட் நம
ன்ேனார் அகப்ெபா ள் வகுத்தார்கள். மைற
மைல
அ களாாின்
ஆராய்ச்சிப்ப ,
பத் ப்
பாட் ,
எட் த்
ெதாைக,
பதிெனண்கீழ்க்கணக்கு ஆகிய பழந்தமிழ் இலக்கியங் களில் ஏறத்தாழ
ன்றில்
இரண் ப் பங்குப் பாடல்கள் அதாவ சுமார் இரண்டாயிரத் ஐந்
பாடல்கள்,
அகப்ெபா ள் ேபசுகின்றன. நம
ன்ேனார் அகப்ெபா ைள எவ்வள
க்கியப்
ப த்தினார்கள் என்பைத நீ ஆழ்ந் சிந்திக்க ேவண் ம் என்பதற்காகேவ இைத உன
கவனத்திற்குக் ெகாண் வ கிேறன்.
ெதால்காப்பியத்தின் ெபா ளதிகாரம், அகத்திைண இயல் களவியல், கற்பியல்,
ெபா ளியல் ஆகிய இயல்களில் காதல்- இலக்கணத்ைத நன்கு விளக்கிக் கூ கிற .
அகநா
கு ந் ெதாைக, ஐங்கு
, க த்ெதாைக, நற்றிைண
த ய
ல்
க ம், தி க்குறளில் காமத் ப்பா ம், பழந்தமிழ் இலக்கியத்தி ேலேய சிறந்த
அகப்ெபா ள் இலக்கியப் பைடயல்கள், இவற் றில் வள் வனின், காமத் ப் பால்,
காதற் கைலயின் தன்ேனாிலாத ைபம் ஞ்ேசாைல.
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வள் வனின் காமத் ப் பால் களவியைல ம் கற்பியைல ம் ேபாதிக்கின்ற .
தி க்குறள் கண்ேணாட்டத்தில், 'கள ' இல்லாமல் 'கற் ' இல்ைல; 'கள ' தற்ப ;
'கற் ' இரண்டாவ ப .
களெவா க்கம் ேவண் ம் என் தமிழ்ப் ெப மக்களின் ஆயிரம் ஆயிரம் ஆண்
அ பவம் வற்
த் கிற . இங்கு 'கள ' என்றால் தி ட்டா? அல்ல விபசாரமா?
அல்ல, க த் ஒ மித்த காதல், இரகசியமாக திர்ச்சி ெப வதற்கு ஒ வாய்ப் தான்
கள இரகசியக் காத க்குத் ேதாழி ம் ைண.
நாளைடவில் மைற ெவளிப்பைடயாகும்;
அறி ம் ஊர் அறியத் தி மணம்
நைடெப ம். கண்ைணக் கவர்ந் , க த் தில் நிைறந் , இ வ ம் ஒ வராகி,
வாழ்வின் இயல்பினால் வாழ்ந்
இன்பம் அைடவர். ஊ க்கூ பிாிவால் வ ந்தி,
ேசர்க்ைகயால் மகிழ்வர். இவ்வா கற்பியல் நிக ம்.
இங்கு உன கவனத்திற்கு வரேவண் ய என்ன? வாழ்க்ைகத் ைண ேத வதில்
ஆைணப்ேபான்
ெபண் க்கும் சுதந்திரம் இ ந்த , குறள் எ ந்த தமிழகத்தில்
என்ப தான்.
"கண் ேகட் உண் உயிர்த் உற்றறி ம் ஐம் ல ம்
ஒண்ெடா கண்ேண உள."
-குறள் 1101
இந்தக் குறளில் வள் வப்ெப ந்தைக என்ன ெசால்கிறான்? தைலவன்
தைலவிைய எவ்வா
நிர்ணயிக்கிறான் என்பைதச் ெசால் கிறான், எவ்வா
நிர்ணயிக்கிறான்? சகல லன்க க்கும் இன்பம் அளிக்கும் இன்பத்தின் உைறவிடம்
தைலவி என்
நிர்ணயிக்கிறான். ஆைகயால், வள் வாின் தைலவன் தைலவிைய
'அழேக! அ ேத! அணங்ேக! இன்பேம!' என் வாயார மணமார அைழக்கிறான்.
காமத் ப் பா ன் க த்
வைத ம் வ த்ெத த்தால்,
" ஆனந்த ெவள்ளத்
அ ந் ம் ஓர் ஆ யிர்
ஈர் உ க்ெகாண்ேட"
- தி க்ேகாைவயார்)
என் ஆண் - ெபண் உற ெதள்ளத் ெதளிவாகத் ெதாி கிற .
இ இங்கு நிற்கட் ம் இனி இல்வாழ்க்ைகையப் பற்றித் தி க்குறள் கூ வைதப்
பார்ப்ேபாம்.
இல்லறம் எல்ைலயற்ற அ பவக்கூடம். பார்த் பார்த் ப் பட் ப் பட் த்ேதறி,
மாசு ம
கள் அற் , பக்குவம் ப க்கும் பள்ளிச்சாைல அ . இயல்பினால்
இல்வாழ் வாழேவண் ம். வாழ் எப்ப வாழேவண் ேமா அப்ப வாழேவண் ம்.
இவ் லக வாழ்விேலேய ெதய்வத்தன்ைம ெபற்
வாழேவண் ம் இ தான்
வள் வனின் உள்ளம்.
* "ைவயத் ள் வாழ்வாங்கு வாழ்பவன் வான்உைற ம்
ெதய்வத் ள் ைவக்கப்ப ம்"
- குறள் 50
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வாழ் ஆங்கு வாழ்வ எப்ப ? வள் வப் ேபராசான் வழி காட் கிறான். எப்ப ?
இரண் ஆைணகள் லம் அைவ எைவ?
(1) பழி அஞ்சு: பழிபாவங்களில் இறங்காேத, ஈட்டாேத.
(2) பகுத் உண்: உன
ெகா த் அ பவி.

உைடைமையப் பல க்கும் பயன்ப ம் விதத்தில் பகுத் க்

இந்த இரண் கட்டைளகைள ம் தைலேமல் தாங்கி வாழ்க் ைகைய நடத்தினால்,
வாழ்க்ைக வழி அைடத் ப் ேபாகா ; சந்ததி (வழித்ேதான்றல்) எஞ்சா , இைளக்கா
வள ம்; மக்கள் குளம் தைழத் ஓங்கும்.
"பழியஞ்சிப் பத் ண் உைடத்தாயின் வாழ்க்ைக,
வழிஎஞ்சல் எஞ்ஞான் ம் இல்"
- குறள் 44
இத்தைகய உயர் ேநாக்கும் தனிச்சிறப் ம் உள்ள இவ்வாழ் க்கு, இரண் கண்கள்
ேபான்றைவ அன் ம் அற ம் என்கிறான் வள் வப் ெப மான்.
அன் : ஆம் கணவர் மைனவிகளிடம் உட ம் உயி ம் ேபால், அன் ;
அ மந்தன்ன மக்களிடம் உயிாி ம் இனிய அன் ; ஆ யிர்களிடம் அப் அ க்கற்ற
அன் - இத்தைகய அன் இல்வாழ்க்ைகயில் தைழத் ச் ெசழிக்கேவண் ம். அறம்
இல்வாழ்க்ைகயில், எண் ம் எண்ணத்தில் எல்லாம், ேபசும் ேபச்சில் எல்லாம், ெசய் ம்
ெசய்ைகயில் எல்லாம் அற ணர்ச்சி நின் நிலவேவண் ம்.
அழகும் ெப ைம ம் உைடய இத்தைகய இல்வாழ்க்ைக யினால் தனக்கும்
தன்ைன அண் யவர்க க்கும் தன
நாட்
கும் ெப ம்பயன் விைள ம்,
வாழ்ந்தால் நா வா ம்; நா வாழ்ந்தால் நானிலம் வா ம், எனேவ இல்லற ஒ க்கம்,
ஊாின் நாட் ன், உலகத்தின் உயிர். இவ்வா , எல்லா நன்ைம ம் நல்கும்
இல்வாழ்வில் ஆ க்கு "வாழ்க்ைகத் ைண நலம்" ெபண் என் கூ கிறான்; கூறி,
ெபண்ணின் ெப ைமையக் கூ கிறான் வள் வப் ேபராசான்.
எப்ப ? என்
ேகட்க, ேபாங்குமாங் கடல் ேபாலப் ெபாங்கும் உன் உள்ளம்
என்பைத நான் அறிேவன். உனக்கு ஏற்ப ம் இந்த ஆவல்
ப்
உனக்காக
மட் மல்ல, உன சேகாதாிக க்காக ம்தான்.
பிற பின்.
---------------------

க தம் 15.
அன் மிக்க................
இன் அறத் ப்பா ல், இரண் அதிகாரங்கைள எ த் க் ெகாண் , அவற்றில்
வள் வப் ேபராசானின் ெபண்ைணப் பற் றிய கண்ேணாட்டத்ைத உனக்குக் காட்ட
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வி ம் கிேறன். ஒ
விைழயாைம.'

அதிகாரம் 'வாழ்க்ைகத்

ைண நலம்'; மற்ெறான்

'பிறனில்

'வாழ்க்ைகத் ைண நலம்' என்ற அதிகாரத்தில், வள் வன் ஆ க்கு இல்வாழ்வின்
ைணயாகிய ெபண்ணின் நலன்கைளக் கூ கிறான். 'பிறனில் விைழயாைம' என்ற
அதிகாரத்தில் பிறன் மைனவிைய நாடக்கூடா என் கூ கிேறன். இந்த இரண்
அதிகாரங்களி ம் வள் வம் ெபண்ைணப் பற்றி எப்ப நிர்ணயிக்கிற ? ஆைணப்
பற்றி எப்ப
நிர்ணயிக்கிற ? இ வ க்கும் உள்ள உறைவப் பற்றி எப்ப
நிர்ணயிக்கிற என்பனவற்ைறத் ெதளிவாக உன்னால் காண
ம் என்ப என்
க த் .
'வாழ்க்ைகத் ைண'க்கு வள் வன் விளக்கம் ெசால்கிறான். என்ன ெசால்கிறான்?
இல்வாழ்க்ைகக்கு ஏற்ற நற்குண நற் ெசய்ைககள் எல்லாம் உைடயவ ம், கணவனின்
வ வாய் ெதாிந்
கு ம்பத்ைத நடத் கிறவ ம் 'வாழ்க்ைகத்
ைண' என்கிறான்.
நன் !
மைனவி சிறந்தவளாயில்லாவிட்டால், கு ம்ப வாழ்
நன் !
நல்லாள் ட் ல் இல்லாத
என்கிறான். நன் !

இல்ைல. தீயால்

சிறந்த தாயிரா

என்கிறான்.

ட் ல் நல்ல ெதான் ம் இல்ைல

இங்கு இல்வாழ்க்ைகயில் ெபண்ணின் (மைனவியின்) ெப ைமக்குாிய பங்ைக
எ த் க் காட் கிறான். நன் !
ஆனால்..... ஆனால் என்ன?
அத்தைகய மைனவி கணவைன எப்ப மதித் வாழேவண் ம் என் தி க்குறள்
கூ கிற , ெதாி மா? கணவைன மைனவி 'ெதய்வம்' என மதித் த் ெதா
வாழேவண் ம் என்கிற ? இவ்வா
கணவனிடம் மைனவி காட் ம் உ தியான
'பக்தி' தான், ெப ைமயாகப் ேபசப்ப கிற 'கற் ' என்
கூ கிற . இத் தைகய
'கற் க்கரசி' தன்ைனக் கற்பி
ந்
வ வாமல் காத் க் ெகாள்வேதா , தன
கணவைன ம் கு ம்பத்தின் ெப ைமைய
ம் ேபணிக் காக்கேவண் ம் என்
கூ கிற .
கற் ைடய ெபண்ைண, நிைற குண ைடய ெபண்ைண வள் வப் ேபராசான்
ஏற்றிப்ேபாற் கிறான், ஐயமில்ைல. ஆனால், அவைள இல்வாழ்வில் - ச தாய
வாழ்வில், கணவ க்கு - ஆடவ க்குத் '
ைண ' என்ற அளவில் மட் ேம
மதிப்பி கிறான். மைனவிைய வாழ்க்ைகயின் சகல ைறகளி ம் 'கணவ க்கு ஈ இைண' என் மதிப்பி கிறானா? இல்ைல.
தி க்குறள்
வைத ம் நிதானமாக எ த்
எண்ணிப் ப த் ப்பார்! ஒ
குறட்பாவில் கூட 'ெபாய்யில் லவன்' வாய் ெமாழியாக "வாழ்வில் ஆ ம் ெபண் ம்
'ஈ , இைண'" என்ற சமத் வக் க த் ெவளிப்படேவ இல்ைல.
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ெபண், ஆ க்கு ஒப்பான 'இைண இல்ைல. ெபண், ஆ க்கு 'வாழ்க்ைகத் ைண'.
இந்தத்
ைண' சமத் வ அ ப்பைடயில்
ைண அல்ல. ஆைண 'ெதய்வம் ஆக்கி
அவனிடம் 'பக்தி' ெச த் திப் பணிவிைட ாி ம் ைண.
இ
பண்ைடத்தமிழர் க த் ப் ெபா ைம அ ளிய வள் வப் ேபராசா ம்
ெபண்ைணப் ெபா த்தமட் ல் அ ப்பைடப் ேபாக்கில் 'காலக் க த்ைத'த்
தாண்டவில்ைல.
நிைற
குண ைடய
'கற்பின்
நல்லாள்
ெகா நைன, 'ெதய்வ
மாக'த்
ெதாழேவண் ம். சாி நிைறகுண ைடய கணவைனயா? ேகாணல்மாணல் குண ைடய
கணவைனயா? பதில் இல்ைல. குணங்ெகட்ட கணவைனக் கும்பிட ேவண்டாம் என்
வள் வன் ஒ
இடத்தில்கூட அறி
த் வதாகத் ெதாியவில்ைல. மைனவிக்குக்
கணவன் ெதய்வம். சாி, கணவ க்கு மைனவி யார்? ெதா கிற 'ெதய்வம்' அல்ல.
ச தாய வாழ்வில் ஈ இைணயான மனிதப் பிறப் ம் அல்ல.
"பிறப்
ஒக்கும்; சிறப்
ஒவ்வா " என்
வள் வப் ெப ந்
க த்ேதாட்டம், ெபண்ைணப் ெபா த்தமட் ல், ஆணி டம்ேபால்,
அ லாகிறதா என் நீ ஆழ்ந் சிந்தித் ப் பார்க்கேவண் ம்.

தைகயின்
ச்ேசா

அன்ேப! "பிறன் இல் விைழயாைம" என்ற அதிகாரத்திற்குச் ெசல்ேவாம், வா! அந்த
அதிகாரத்தில், ெபண்ைணப் பற்றிய வள் வப் ேபராசானின் கண்ேணாட்டம் ெதக்கத்
ெதளிவாகக் காட்சியளிப்பைதக் காட் கிேறன், பார்!
இந்த அதிகாரத்தில் வி ப்பம் த ம் ஒ க்க ைடயவர்கள், பிறர் மைனவிமாைர
காம மயக்கத்தால் வி ம்பக் கூடா என் வள் வப் ேபராசான் வ
த் கிறார்,
மிகச் சாி.
ஆனால், 'மற்றவன் மைனவி' என்ற க த்ைதத் ெதாிவிக்க இந்த அதிகாரத்தில்
பயிலப்ப ம் குறிப்பிட்ட ெசாற்ெறாடர்கள் வள் வத்தின் 'ெபண்ைணப் பற்றிய
கண்ேணாட்டத்ைத'த் ெதளி ப த் வனவாக இ க்கின்றன.
வள் வன் தீட்
வி ம் கிேறன்.

ள்ள சில ெசாற்ெறாடர்கைள உன

கவனத்திற்குக் ெகாண் வர

ஒன் :
"பிறன் ெபா ளாள் ெபட் ஒ கும் ேபைதைம ஞாலத்
அறம் ெபா ள் கண்டார்கண் இல்"*
-குறள்-141
இதில் "பிறன் ெபா ளாள்" என்ற ெசாற்ெறாடர்: இதன் ெபா ளாவ
ெபா ளாகும் தன்ைம ைடயவள்' என்பதாகும்.
இரண் :
"அறன் இயலான் இல்வாழ்வான் என்பான் பிறன்இயலான்
ெபண்ைம நயவாதவன்" *

'பிற

க்குப்
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-குறள்-147
இதில் " பிறன் இயலாள்" என்ற ெசாற்ெறாடர்: இதன் ெபா ளாவ , ‘பிற க்கு
உாிைம ைடயவளாகி, அவ ைடய இயல்ேபா இயல்பாகி நிற்பவள்' என்பதாகும்.
ன் :
“அறன்வைரயான் அல்ல ெசயி ம் பிறன்வைரயான்
ெபண்ைம நயவாைம நன் ”
-குறள் 150.
இதில் “பிறன் வைரயாள்” என்ற ெசாற்ெறாடர்: இதன் ெபா ளாவ , "பிறன்
எல்ைல ள் நிற்பவள்" என்பதாகும்.
சிந்தித் ப்பார்! "பிறன் ெபா ளாள்", "பிறன் இயலாள்" "பிறன் வைரயாள்",
இ தான். அன்
கணவ க்கும் மைனவிக்கும் இ ந்த உற . ஆ க்கும்ெபண் க்குமி ந்த உற
என்
தி க்குறள் காட் கிற . ஆ க்குப் ெபண்
உைடைம; சாிதானா? ஆ க்குப் ெபண் நிழல்; சாிதானா? ஆ க்குப் ெபண் அடக்கம்;
சாிதானா?
எத்தைனேயா ெபா ைம ம்
ைம ம் விைரவிய க த் க் கைள தி க்குறள்
அள்ளி அள்ளி சிக்ெகாண்
க்கிற . ஆயி ம் ெபண்ைணப் பற்றிய பார்ைவயில்
நிலப்பிர த் வத்தின் பார்ைவேய எதிெரா க்கிற .
தி க்குறளில் எல்லாம் ற்ேபாக்கான க த் க்களாக இல்ைல என் நீ வள் வப்
ேபராசாைனக் குைறகூறப்ேபாக மாட் டாய் என்ப
எனக்குத் ெதாி ம்.
தி க்குறளி ம் காலத்தின் ஒ (அ இன்ைறக்குப் பிற்ேபாக்கு ஒ ) எதிெரா க்கிற
என்பைத நீ உணர்ந்தால் ேபா ம்.
அ த்த க தத்தில் ெபா ட்பா ல் உள்ள "ெபண் வழிச் ேசறல்", "வைரவின்
மகளிர்" என்ற இரண்
அதிகாரங்க க்கு உன்ைனக் கூட் ச் ெசன் , அங்கு
வள் வம் ெபண்ைணப் பற்றிய கண்ேணாட்டத்ைத எப்ப க் காட் கிற என்பைத
விளக்குேவன். அன் .
------------------------

க தம் 16.
அன் மிக்க...........
'ெபண்வழிச் ேசறல்' என்ற அதிகாரத்ைதப் ப . 'ெபண் வழிச் ேசறல்' என்றால்
ெபா ள் என்ன? ெபண் வழிச் ெசல்
தல், அதாவ
மைனவியின் வி ப்பப்ப
நடத்தல், அதாவ மைனவி ெசான்னப நடத்தல் என்பதாகும்.
இந்த 'ெபண்வழிச் ேசறல்' என்ற அதிகாரத்தில் அக்காலத்தில் ஆண் ெபண்ைண,
கணவன் மைனவிைய எவ்வா
மதித்
நடந்தான் என்ப
கூறப்ப கிற .
பண்ைடக்காலத் தமிழகத்தில்,கணவனின் கண்ணில் மைனவிக்கு இ ந்த மதிப்ைப,
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வள்
வப் ேபராசான் வ த்ெத த் , ெபா ைமப்ப த்தி இந்த அதிகாரத்தி
குறட்பாக்கள் லம் நமக்கு அ
கிறான்.

ள்ள

இந்த
குறட்பாக்களில்
ெபய் ள்ள
க த் க்கைள
தனித்தனி
யாக ம்
ஒட் ெமாத்தமாக ம் நீ அலசி ஆய்ந் பார். பகுத்தறி த் திறேனா ம் உன ெசாந்த
உள் ணர்ச்சிேயா ம்
வித்
வி சிந்தித் உண்ைம காண யன் பார்!
இந்த கம் ஜன கம், நீ ஜனநாயக காலத்தில் பிறந் ,ஜன நாயகச் சூழ்நிைலயில்
தவழ்ந் , ஜனநாயக உணர்வில் வளர்ந் , ஜனநாயகக் ெகா ந்தாகத் திமிர்ந் நிற்கும்
ைமப்ெபண்.
ெபண்கள் ைவய வாழ்
தன்னில் எந்த வைகயி ம் ஆண் கேளா
'சாி நிகர்
சமானமாக' வாழேவண் ம் என்ற நவ கக் ெகாள்ைகயின் தி உ வமாகக் காட்சி
அளிப்பவள் நீ; எனேவ உன
பார்ைவ
த் லகப் பார்ைவயாகத்தான் இ க்க
ம். நீ ைவதிகப் பார்ைவேயா
தி க்குறைளப் பார்க்க
யா . பார்க்க
ேவண் ெமன் யார் வி ம்பினா ம் அ தவ . நிற்க,
மா டத்ைத மிகப் ெபாிதாக மதிப்பவேன வள் வப் ேபரா சான். இதில்
ஐயம்திாி க்கு இடமில்ைல. மனிதர்கள் எல்ேலா ம் ஒேர தரம் என்பேத ெபாய்யில்
லவன் ெபான் ைர. இதி ம் என்ைனப்ேபால் உனக்கும் சந்ேதகம் ஏற்படா என்
நம் கிேறன்.
ஆயி ம் 'ெபண் வழிச் ேசறல்' என்ற அதிகாரத்ைத நீ ப த் தால், அதில் வ ம்
க த் க்கள் உன்ைன அதிர்ச்சியைடய ைவக்கும் என்ேற க
கிேறன்.
இதற்கு
ன் இந்த அதிகாரத்ைத நீ ப த்தி க்கிறாேயா, என்னேவா, எனக்குத்
ெதாியா . ஆயி ம், அண்ைமயில் நான் உனக்குத் ெதாடர்ச்சியாக எ திவ ம்
க தங்கைள நீ ஊன்றிப் ப ப்பதன்
லம் உன்னிடம் உ வாகி யி க்கும் திய
கண்ேணாட்டத்ேதா இந்த அதிகாரத்ைதப் ப த் ப்பார். அப்பால், “உனக்கு அதிர்ச்சி
ஏற்ப ம்” என் நான் கூ வ சாியா, தப்பா என் எ
; சாிதானா?
இனி ேமேல ெசல்ேவாம்.
'மைனவிைய வாழ்க்ைகத் ைண' என் கூறிய வள் வம் 'மைனவி இல்லத்தின்
எல்லாம்' என் ெப ைமபடப் ேபசிய வள் வம் இவ்வா ெபண்ணின் வாழ்க்ைகப்
பங்ைக ஏற்றிப் ேபாற்றிய வள் வம், மைனவியின் ேபச்ைசக் கணவன் இைசேவா
ேகட்டால், ேகட்டப நடந்தால் என்ன பலாபலன் ஏற்ப ம் என்பைதச் ெசால்கிற ,
ேகள்!
த ல் வள் வன், இந்த அதிகாரத்தில்,
"மைனவிைழவார் மாண்பயன் எய்தார்
விைனவிைழவார் ேவண்டாப் ெபா
ம் அ "
(குறள் 901)

56
என்கிறான். அதாவ , மைனவியின்பால் உள்ள அன்பால், அவள் ெசான்னப
நடக்கிற கணவன் ஒ நா ம் ெப ம் பயன் அைடய மாட்டான் என்கிறான்.
அ த்த குறட்பாவில், கடைமைய வி ம்பாமல் மைனவிைய வி ம் ேவா ைடய
ஆக்கம், மானக்ேகடாக
ம் என்கிறான்.
"ேபணா ெபண் விைழவான் ஆக்கம் ெபாியேதார்
நாணாக நா த்தகும்"
(குறள் 902)
ன்றாவ குறட்பாவில் "இல்லாள் கண் தாழ்ந்த இயல்பின் ைமைய, அதாவ
மைனவியினிடத்தில் தாழ்ந் நடக்கும் இழி தன்ைமையப் பற்றிக் கூ கிறான்.
அ த்த பாட் ல், மைனவிக்குப் பயந் நடப்பவ
இம்ைமயி ம் ெசயல்திறன் ேசாபிக்கா என்கிறான்.

க்கு ம ைமப் பயன் இல்ைல.

இதற்கு அ த்த பாட் ல், ெபண்டாட் க்குப் பயப்ப கிற வன், உலகத்தில் எந்த
நல்ல காாியம் ெசய்வதற்கும் பயப்ப வான் என்கிறான். இேதா பாடல்:
"இல்லாைள அஞ்சுவான் அஞ்சும்மற் எஞ்ஞான் ம்
நல்லார்க்கு நல்ல ெசயல்"
(குறள் 905)
மற்ெறா
பாட் ல், மைனவிக்கு ஏவல் ெசய்கிற கணவனிடத்தில் அறச்ெசயல்
ெபா ள் ஈட்டல், மற்றக் கடைமகள் இ க்க
யா என்கிறான்.
பிறிெதா பாட் ல் வள் வப் ெப ந்தைக கூ கிறான்:
"ெபண்ஏவல் ெசய்ெதா கும் ஆண்ைமயின் நா ைடப்
ெபண்ேண ெப ைம உைடத் "
(குறள் 907)
என் , அதாவ
மைனவி ேபச்ைசக்ேகட்கும் கணவைன விட இயல்பாகேவ
நாண ள்ள ெபண்ேண ெப ைம உைடயவள் என்கிறான்.
இன்ெனான் ெசால்கிறான்:
"இைமயாாின் வாழி ம் பா லேர இல்லாள்
அைமயார்ேதான் அஞ்சுபவர்"
(குறள் 906)
"மைனவியின் ேதா க்கு அஞ்சி நடப்பவன்,
கிைடத்தா ம் ெப ைம றமாட்டான்" என் .

இவ் லகில்

இந்திர

பதவி

இனி ேமற்கூறிய க த் க்கைளெயல்லாம் ஒட்
ெமாத்தமாகச் ேசர்த் ப்பார்.
மைனவிைய வி ம்பி அவள் ேபச்ைசக் ேகட்கக் கூடா . கடைம ணர்ச்சி உள்ளவன்
மைனவிக்கு வணங்கேவா இணங்கேவா கூடா . மைனவி ேபச்ைசக் ேகட்பவ க்கு
வாழ்வில் எந்த உயர்நிைல ம் பயன்படா . இம்ைம ம ைம இன்பம் அவ க்கு
இல்ைல நன்றாகச் சிந்தித் ப் பார்!
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"ைதயல் ெசாற் ேகேளல்" என்ற ெகாள்ைக இந்த 'ெபண் வழிச் ேசறல்' அதிகாரம்
வ ம் ஆணி அ த்
நிைலநாட்டப் ப கிற . "ெகாள்வ
தள்வ " என்ற
பிரச்சிைனயில் சாி- தப் க் கண் நடந் ெகாள்ள ேவண் ம் என் ம், இ ஆண் ெபண் உற க்காக கடைமையப் றக்கணிக்கக் கூடா என் ம் கூறினால் நமக்குப்
ாிந் ெகாள்ள
ம். அைதவிட் , ெபண் ேபச்ைசக் ேகட்கக் கூடா என்பதற்காக
கடைம
ந்தி என்பேதா, ெபண் ேபச்ைசக் ேகட்டால், உலகேம கவிழ்ந் வி ம்
என்பேதா, கணவ க்கு மைனவி வணங்க ேவண் வைதப் ேபால மைனவிக்கும்
கணவன் வணங்கேவண் வ ம் என்பைத ம ப்பேதா, நம்மால் ாிந் ெகாள்ள ம்
யவில்ைல; ஏற் க் ெகாள்ள ம்
யவில்ைல.
'ஆண் ஏவல் ெசய்தல்' ெபண்க க்குத் 'ெதய்வ வழிபா ' என்
வள் வம்
கூ கிற . 'ெபண் ஏவல் ெசய்தல்' ஆண்க க்கு மானக்ேக , நாசப் பாைத, நரகப்
பயணம் என் ம் வள் வம் கூ கிற . ெபா ைமக்கும் உடன்பாடானதல்ல;ஜன
நாயகப்
ைமக்கும் உடன்பாடானதல்ல.
தி க்குறளின் காலம், திய ஜனநாயகத்தின் காலமல்ல என் ப
எல்ேலா ம்
அறிந்த ெசய்தி. ஆனால் தி க்குறள், 'ெதய்வப் லவனின் ெபா மைற" அல்லவா?
அதில் இந்தப் "ெபண் வழிச் ேசறல்" அதிகாரத்தில் வ ம் ெபண்ைணப் பற்றிய
கண்ேணாட்டம், வள் வத்தின் ' னிதமான' ெபா ைமக் கண்ேணாட் டத்திற்கு
உடன்பாடான
தானா?
அன்ேப! நீ நிதானமாகச் சிந்தித் ச் ெசால்! உன
சேகாதாிகளான
ைமப்
ெபண்கேளா
கலந்
ேபசி
அவர்க ைடய
க த் க்கைள ம் க தம் லம் ெசால்.
ஆனானப்பட்ட வள் வப் ேபராசா க்கும், அவன் காலத்
நிலப்பிர த் வக்
க த்தான ெபண்-ஆண் ஏற்றத் தாழ் க் க த் ைதத் தாண்ட
யவில்ைல என் நான்
ெசன்ற க தத்தில் எ திேனன் அல்லவா? அதற்கு
தல்தரமான எ த் க்காட்
வள் வனின் இந்தப் "ெபண் வழிச் ேசறல்" என்ற அதிகாரம்.
அ த்த க தத்தில் "வைரவின் மகளிர்" என்ற அதிகாரத்தின் க த்ேதாட்ட ம்,
கண்ேணாட்ட ம்,
அப்பால்,
சங்க
இலக்கியத்தில்
ெபண்கள்
பற்றிய
கண்ேணாட்டத்தின் ெதாகுப் ைர.
-----------------------------

க தம் 17.
அன் மிக்க..............
இந்தக் க தத்தில் "வைரவின் மகளிர்" என்ற அதிகாரத் தில் குறளாசிாியன் கூ ம்
க த்ைதப் பார்ப்ேபாம்.
த ல் இந்த அதிகாரத்தில் காட்டப்ப ம் க த்ேதாட்டத் ைதக் ேகள் பின்னர்;
அைத நீ சிந்தித் ப் பார்.
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'வைரவின் மகளிர்' வைரயைற இல்லாத ெபண்கள் அதா வ
வைரயைற இல்லாத ெபண்கள்.

ஒ க்கத்தில்

ஒ
ஆணிடேமா அல்ல
ெபண்ணிடேமா காணப்ப ம் ஒ க்கக் ேகட்ைட
எ த் க் காட் வ அல்ல கண் ப்ப அல்ல தி த்த வழிகூ வ ேவ , ெபண்
ச கத்தில் ஒ பகுதியினைர நிைலயான ஒ க்கம் ெகட்டவர்களாகப் பிாித் ைவத் ப்
ேபசுவ
ேவ ; எனேவ, ெபண் மக்களில் ஒ
பகுதியினைர 'வைரவின் மகளிர்'
(ெபா மகளிர்) என் அைழப்பைத நீ சகிக்க மாட்டாய் என்ப எனக்குத் ெதாி ம்.
அதி ம் தமிழ்ப் ெப மக்களின், அல்ல, உலகப் ெப மக்களின் வணக்கத்திற்கு என் ம்
உாியவனாக விளங்கும் வள் வப் ேபராசான் 'வைரவின் மகளிர்' என் ெபண்ைணப்
பிாித் க் காட் வைதக் கண்
சகிக்க
யா
வ ந் வாய் என்ப ம் எனக்குத்
ெதாி ம்.
'வைரவின் மகளிர்' என்
வள் வன் ேபசுகிறான். "வைரவின் மகன்" என்
வள் வன் ேபசேவ இல்ைல. "கயவன்" கீழ் மகன் ' ாியர்' 'மக்கட் பத ' என்ெறல்லாம்
குணங்ெகட்ட ஆைண, வள் வன் இகழ்ந் ேபசுகிறான். ஆனால் ெபண்ைண 'ெபா
மகள்' என் இகழ்ந் ேபசி ஒ 'பிாிவாக'க் கூ வ ேபால் ஆைணப் 'ெபா மகன்'
என்
இகழ்ந்
ேபசி வள் வன் ஒ
பிாிவாகப் பிாித் க் காட்டவில்ைல. இந்த
ஒ தைல நீதி ஏன் என் நீ ேகட்பாய் என்ப எனக்குத் ெதாி ம்.
இப்ப க் ேகட்கும்ேபா
ஒ
உண்ைமைய நீ நிைனவில் ைவத் க் ெகாள்ள
ேவண் ம். சங்ககாலத்தில் 'இல்லக் கிழத்தி யாக'
தல் வாிைசக்குாிய 'மைனவி'
ஆ க்கு ஒ த்தியி ந்தாள். ேமற்ெகாண்
காத த்
மண
த் க் ெகாண்ட
'இரண்டா வ ,' ' ன்றாவ ' என்
மைனவியர் இ ந்தார்கள். காத த் இன்பம்
அ பவித்த 'ைவப் 'கள் இ ந்தார்கள். அதற்கு ேமல் பரத்ைதயர் இ ந்தார்கள்.
ஆேணா
உற
ப வதில் ெபண் பல்ேவ
தரத்தில், ரகத் தில் அன்
மதிக்கப்பட்டாள் என் ெதாிகிற . தல் மைனவியர், இதர மைனவியர், ைவப்பாட் ,
பரத்ைத இவர்கள் தரத்தி ம் மாியாைதயி ம் ேவ பட் நடத்தப்பட்டார்கள். இ
உனக் குத் ெதாி ம், ஏற்கனேவ நான் எ த் க் காட்
ள்ேளன். ஆனால்
ெபண்ேணா உற ப வதில் ஆண் இவ்வா தரத்தி ம் வாிைசயி ம் நிைலயாகப்
பிாித்
ைவக்கப்பட்
அன்
மதிக்கப் பட்டானா? என்
நீ ேகட்பாய் என்ப ம்,
'இல்ைல' என்ற பதில் உனக்குத் ெதாி ம் என்ப ம் எனக்குத் ெதாி ம்.
அக்காலத்தில் ஒ
ெபண் க்கு ேமற்பட்ட ெபண்கேளா
வாழ்ந்தவைனேயா,
ெபண் உறவில் உ தி ெகட்டவைனேயா அதாவ
வைரயைற இல்லாமல்
நடந்தவைனேயா வள் வன் குைற கூறியி க்கிறான் என்ப
ெமய். ஆனா ம்,
அவன் 'இல்லறம்' நடத்தத் தகுதியில்லாத 'ெபா மகன்' என்
பிாித் , ஒ க்கி,
இழித் க் காட்டப்படவில்ைல.
வள் வப் ேபராசான் காலத் ச் ச தாயச் சூழ்நிைல இ . இ , உன
ஓட்டத்தின் பின்னணியாக இ க்கட் ம்; இ க்கும் என் நம் கிேறன்.
நிற்க, இனி 'வைரவின் மகளிர்' அதிகாரத்திற்கு வ ேவாம்.

சிந்தைன
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வள் வப் ேபராசான்,
'வைரவின் மகளிைர'
"அன்பின் விைழயார் ெபா ள்
விைழ ம் ஆய் ெதா யார்"
என்
கூ கிறான். அதாவ
அன்பின் காரணமாக ஆடவைர வி ம்பாமல்,
ெபா ளின் காரணமாக வி ம் கிற ெபா மகளிர் என்
கூ கிறான். சாி! இந்தக்
க த்ைத நீ சிந்தித் ப்பார்!
ெபா ள் காரணமாக வி ம்பினால் ெபா மகள், சாி, அன்பின் காரணமாக
எத்தைன ெபண்கள் ேவண் மானா ம் ஒ
ஆடவைன வி ம்பலாமா? கூ
வாழலாமா? என் நீ ேகட்பாய். தி க்குறளில் இதற்கு ேநர் பதில் இல்ைல என்ேற
எனக்குப் ப கிற . அன் க்காக அல்ல, ெபா
க்காகேவா அல்ல ேவ உலகியல்
ேதைவக க்காகேவா ஆண், ஒ
ெபண்ைணேயா, ெபண்கைளேயா கூ
வாழ
வி ம்பினால், அவைன என்ன ெசால்வ ? "ெபா மகன்" என் ெசால்லலாமா? என்
நீ ேகட்பாய். இதற்கும் வள் வப் ேபராசான் ேநர் பதில் ெசால்லவில்ைல என்ேற
ேதான் கிற .
பய க்காக இனிய ெசால் கூ கிற 'பண்பில் மகள்' என்
ெபா
மகைள
இழிவாகக் கூ கிற தி க்குறளின் 912 வ குறட்பா. சாி, ஆனால், பயன் க தாத
ய அன் ெபண்ணிடம் காட்டாத ஆைண தி க்குறள் இ ேபான் திட்டவட்டமாக
இழித் க் கூ கிறதா? இவ்வா நீ ஒ ேகள்வி ேபாட்டால் என குறளறி 'இல்ைல'
என் பதில் ெசால்ல ேவண் ய நிைலயிேலேய இ க்கிற .
"ெபா ள் ெபண் ர்" "ெபா நலத்தார்' " ன்னலம் பாாிப் பார்" "மாய மகளிர்"
"வைரவிலா மாணிைழயார்" "இ மனப் ெபண் ர்" என்
'வைரவின் மகளிர்'
அதிகாரத்தில் வள் வப் ேபராசான் கூ கிறான். அதாவ
"ெபா ைள வி ம் ம்
ெபண்கள்" என் ம் "ெபா ள் த வார்க்ெகல்லாம் தம உடம்ைப விற்பவர்" என் ம்,
" ன்ைமயான நலத்ைத அடகு ைவப்பவர்" என் ம், "வஞ்சகம் நிைறந்த ெபண்கள்"
என் ம் நன்னைடத் ைதயில் வைர ைற இல்லாதவர்" என் ம், "இ வைகப்பட்ட
மனம் உைடயவர்" என் ம் ெபா மகளிைர இகழ்கிறான்
வள் வப் ெப ந்தைக சாி. ஆைண இந்த மாதிாிக் கண்ேணாட்டத் ேதா தமிழ்ப்
ேபராசான் குைற கூ கிறானா என் நீ ேகட்டால் நான் 'ஆம்' என் பதில் ெசால்ல
யா .
ெபண்கைள பரத்ைதயர்களாக்குகிற, வைரவின் மகளிைரப் ேபணிக் காப்பாற் கிற
ச தாயத்ைதேயா, ஆடவர்கைலேயா இந்தக் ேகட் க்கு லகாரனமாக்கி வள் வன்
ேபசுகிறானா என் நீ ேகட்டால் "இல்ைல" என்ேற நான் விைடயளிக்க ேந ம்.
பிறன் மைனவிைய வி ம்பக் கூடா
என்
ஆண் மக க்கு வள் வன்
அறி
த் கிறான். பிற மகைள, (அதாவ
தான் காத
த் மணந்த ஒ த்திைய
அல்லா
மற்றமணமாகாத ெபண்ைண) ஆண்மகன் வி ம்பக் கூடா
என்
வள் வன்
ல் யமாக ெதளிவாக அறி
த் கிறானா? வள் வனின் ஒட்
ெமாத்தக் க த்ேதாட்டம் என்ன இந்தப் பிரச்சிைனயில்?
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இந்த வினாக்க க்கு நிதானமாக நீ பதில் ெதாிந்
ெகாள்ள தி க்குறைளத்
தி ப்பத் தி ப்பப் ப த்
அைசேபா . வள் வனின் வான்மைறைய உச்சிேமல்
ைவத் ெமச்சேவண் ய நீ, நான் ெசான்னப ெசய்வாய் என் நம் கிேறன்.
வள் வன் ெபண் க்குக் 'கற்ைப' அறி
த் கிறான். ஆனால் ஆ க்கு
"கற்ைப" அறி
த்தவில்ைல. பதிலாக, "பிறன் இல் விைழயாைம", "ெபண் வழிச்
ெசல்லாைம", "ெபா ட் ெபண் ர்
யக்கம் ெபா ந்தாைம" ஆகியைவகைள
அறி
த் கிறான்.
ெபண்ைண அ கு ைறக்கும் (Approach) ஆைண அ கும் ைறக்கும் தமிழர்
குலக் ெகா ந்தான் வள் வப் ேபராசானின் அ கு ைறயில் ேவ பா - மா பா
காணக்கிடக்கிறதா? 'ஆம்' என்பேத என பணிவான க த் .
அப்ப யானால் Differentiated Approach அதாவ
ெவவ்ேவ
சூழ்நிைலயில்
ெவவ்ேவ பிரச்சிைனயில் ெவவ்ேவ தரத்தில் ெவவ்ேவ ஆட்கள் பால் ெவவ்ேவ
அ கு ைற ைகக்ெகாள் தல் தவறா? என் ேகட்கலாம். தவறல்ல. ெவவ்ேவ
அ கும் ைறகைளக் ைகக்ெகாள்ளலாம் என்பேத என் க த் .
அப்ப யானால்
ஆணிடத்தி ம்
ெபண்ணிடத்தி ம்
ெவவ்
ேவ
அ கு ைறையக் ைகக் ெகாள்ளக் கூடாதா? என் ேகட்கலாம். சிலபல இடங்களில்
சிலபல நிைலகளில் ைகக்ெகாள்ள லாம். ைகக்ெகாள்ள ேவண் ம் என் கூட நான்
ெசால்லத் தயார்.
ஆனால் ஆண்-ெபண் இ பாலாைர ம் பார்க்கும் அ ப்பைட யான பார்ைவயில்
*ெபா ைம ேவண் ம். வள் வ ம் *ெபா ைம ேவண் ம் என்ேற வற்
த் கிற .
ஆனால் அந்தப் ெபா ப் பார்ைவ நிலப்பிர த் வ ச தாய வாழ்வில் இல்ைல.
ெபண்ைண உயர்த்தி சிலபல ேவைளகளில் சிலபல இடங்களில் ேபசலாம். ஆனால்,
ஆண் உயர் ெபண் தாழ் என்ப தான் நிலப்பிர த் வ ச தாயத்தின் அ ப்பைடப்
பார்ைவ. ெபண் ஆ க்கு அ ைம, உைடைம என்ப
தான் அந்த ச தாயத்தின்
உ த் ப்ேபான பிற்ேபாக்கான பார்ைவ.
இந்தப் பார்ைவைய ஒட் ய க த் க்கள் தி க்குறளில் இங்கும் அங்கும்
நிழலா கின்றன என்பேத என
க த் . ஆயி ம் வள் வப் ேபராசானின்
க த்ேதாட்டம் அவ க்கு
ந்திய க த்ேதாட்டத்ைதவிட, ெபண்ைணப் பற்றிய
க த்ேதாட்டத்தி
ம் சாி, ெபண் ஆண் உறைவப்பற்றிய க த்ேதாட்டத்தி ம் சாி,
ன்ேனற்றக் கூ கள் உைடயதாயி க்கிற என்பைத ம் நீ உணர ேவண் ம்.
இைத அ த்த க தத்தில் விளக்குேவன்.
------------------------

க தம் 18
அன் ள்ள......
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உனக்கு வள் வனின் தி க்குறைளப் பற்றி, அந்தப் ேபராசான் அதில்
ெபா ள்கைள நடத்திச் ெசல் ம் நிகரற்ற
ைற பற்றி குைறந்த
க தங்கள்
எ த ேவண் ெமன்ப
என
ஆவல். ஆனால் இந்தத் ெதாடர் க தங்கள் அந்த
ஆவைல நிைற ேவற்ற இடந்தரா, எனி ம் வள் வம் குறித் , இங்குத் ேதைவ யான
ெபா ள்கள் பற்றி இன் ம் இரண்ெடா க தங்கள் தீட்ட வி ம் கிேறன்.
தி க்குறைள எப்ப ப் ப த் ப் பயன்ெபற ேவண் ம் என்பைத சங்கப் லவர்
ஒ வர் கூறியதாக ஒ பாடல், அதில் இரண் வாிகைள உனக்குச் ெசால்கிேறன்,
ேகள்!
"உள் வ உள்ளி உைரத்தல்
உைரத் அதைனத்
ெதள் தல் அன்ேற ெசயற்பால"
என்கிறார், அந்தப்
லவர் கூ வ
ேபால் குறள் உண்ைமகைளத் "ெதள்ளி
எ த் ப்" பயன்ப த் ம் நன்
யற்சியில் நாம் ஈ ப ேவாமானால், ெப ம் பயன்
ெப ேவாம் என்பதில் ஐயமில்ைல.
அப்ேபா நாம் மற்ெறா
லவர் கூறிய ேபால்,
"அறன் அறிேவாம் ஆன்ற
ெபா ள் அறிேவாம் இன்பின்
திறன் அறிேவாம்,"
அேதா
ம் (வி தைல ம்) ெதளிேவாம் சந்ேதகமில்ைல.
அதனால்தான் பிறிெதா
லவர், வள் வப் ேபராசானின்
ஆய்ெதா ம், "மதிப் லேவார்க்கு அறி ஊ ம்" என்கிறார்.

ப்பாைல,'

அன்ேப! இவற்ைறெயல்லாம் நீ மனதில் பதித் ைவத் க்ெகாண் தி க்குறைளப்
ப க்கேவண் ம். ெபண்ைணப் பற்றிய வள் வனின் கண்ேணாட்டத்ைத ம்
அப்ப த்தான் ப க்கேவண் ம்.
இனி, வள் வனின் 'வான்மைற'ையக் கற்கும்ெபா
நீ கவனத்தில் ைவத் க்
ெகாள்ள ன் ெபா ள்கைள உனக்கு நிைன ஊட்ட வி ம் கிேறன். இந்த ன்
ெபா ள்கைள ம் நிைனவில் ைவத் க்ெகாண் தான் நான் உனக்கு இ வைர ஏ திய
வள் வத்தின் 'ெபண்பற்றிய கண்ேணாட்டத்ைத'ச் சிந்திக்க ேவண் ம். இனி
எ தப்ேபாகும் ெதாகுப் ைரைய ம் எண்ணிப் பார்க்கேவண் ம்.
இனி, அந்த

ன்

ெபா ள்கைள ம் உனக்குச் ெசால் கிேறன்:

1. எந்த
ைல எ த் க் ெகாண்டா ம், அைத இயற்றிய ஆசிாியன் மனிதன்
என்பைத ம், மனித உ த்தாங்கிய எவ ம்
நிைறவாளன் அல்ல, குைறேயா
உைடயவேன என்பைத ம் ஆகேவ மனிதன் ஆக்கிய
ல் தவ கள் இ க்கலாம்
என்பைத ம் நீ நிைனவில் ைவத் க்ெகாள்ள ேவண் ம்.
இந்த உண்ைமயில் ெதளி ெபற் த்தான் நால யா ம்,
"ெநல் க்கு உமி ண் ,
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நீ க்கு ைர ண் ,
ல் தழ் விற்கும் உண் "
என் கூ கிறார்.
இங்கு நீ கற்கேவண் ய வள் வப் ெப ந்தைகேய என்ன கூ கிறான் ெதாி மா?
"அறியகற் ஆசு அற்றாச்
கண் ம் ெதாி ங்கால்
இன்ைம அாிேத ெவளி "
என்
கூ கிறான். "
வி ஆராய்ந்தால் நா ம் சாி என
ப்பாட்ட ம் சாி
மனிதன் தவ
ெசய்யக்கூ யவன் என்பைத உணர
ம்' என்
ஆணித்தரமாக
எ த் க்காட் , 'மனிதாில் தவ , ெசய்யாதவர்கள் உண் ' என்பவர்கைள வள் வப்
ெப ந்தைக எச்சாிக்ைக ெசய்கிறான்.
எனேவ, வள் வன் வாய்க்ேகட்பி
அறி " என் வள் வப் ேபராசன் அறி
இைத நன்றாக ெமன்

ெமன்

ம் "அப்ெபா ள் ெமய்ப்ெபா ள் காண்ப
த் கிறான்.

சிந்தித் ப்பார்.

2. உண்ைமகள் நிைலயானைவ தற்கா கமானைவ என இ வைகப்ப ம். அறம்,
ல அறம் என் ம் சார் அறம் என் ம் இ வைகப்ப ம்.
நிைலயான உண்ைமைய ல அறத்ைத எல்லா நாட்
அறி ஞர்க ம்
எக்காலத் ம் ஒப் க்ெகாள்வார்கள். அந்தந்த நாட்
க்கும் அந்தந்தக் காலத்திற்கும்
மட் ம் உண்ைமயாக உள்ளைவகைள யா ம் ம ப் இன்றி ஒப் க்ெகாள்ள
யா .
எனேவ, அன்ேப! தி க்குறைள அலசிப் பார்க்க
ைனந்தால், நீ ேமற்கூறிய
இரண் வைக உண்ைமகைள ம் காணக் கூ ம். அப்ெபா
உன கடைம என்ன?
நிைலயான உண்ைம எ ? தற்கா க உண்ைம எ ? அ ப்பைட அறம் எ ? சார்
அறம் எ ? என்பைதக் கண் பி த்
நிைலயான உண்ைமைய, அ ப்பைடயான
அறத்ைத எ த் க்ெகாள்ள ேவண் ம். தற்கா க உண்ைமைய - சார் அறத்ைதத்
தள்ளி விட ேவண் ம். அப்ெபா
தான் "ெமய்ப்ெபா ள் காண்ப அறி " என்
வள் வன் கூ கிறாேன, அந்த அறிவின் பயைன அைடய
ம்.
இைத ம் நீ நன்றாக ஆய்ந்ேதாய்ந்

சிந்தித் ப் பார்.

3. நிைலயான உண்ைம ம் தற்கா க உண்ைம ம் அ ப் பைட அற ம் சார்
அற ம் ஒன் க்ெகான்
ரணாகத் ேதான் ம் என்பதில் ஐயமில்ைல. இைத நீ
தி க்குறளில் காணக் கூ ம். ேம ம்,
ரண்பா
இப்ப மட் ம்தான் ேதான் ம்
என் ம் நீ நிைனக்கத் ேதைவயில்ைல. நிைலயான உண்ைமகள் என்
நான்
கூறிேனேன, அவற்றி ம் கூட ரண்பா கள் ேதான்றக் கூ ம்.
'உண்ைம உைரத்தல்' என்ப எல்லா காலத்திற்கும் எல்லா நாட் ற்கும், எல்லா
மக்க க்கும் மாறாத நிைலயான உண்ைம.
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ஆயி ம் வள் வன் வாய்ைமயின் இலக்கணத்ைத இரண் வைகயாக வகுத் க்
கூ கிறான். இரண் ம் ஒன் க்ெகான்
ரண்பா உைடயதாய்த் ேதான் கின்றன.
"தன் ெநஞ்சு அறிவ ெபாய்யற்க ெபாய்த்தபின்
தன்ெநஞ்ேச தன்ைனச் சு ம்."
(குறள் 293)
"மனத்ெதா வாய்ைம ெமாழியில் தவத்ெதா
தானம் ெசய்வாாில் தைல"
(குறள் 295)
இந்தக் குரல்களில் உள்ளைத உள்ளப ேய - அறிந்தைத
ெசால்வ தான் வாய்ைம என்கிறான் வள் வப் ேபராசான்.

அறிந்தப ேய

ஆனால் அேத வள் வப் ேபராசாேன,
"வாய்ைம எனப்ப வ யா எனின் யாெதான் ம்
தீைம இலா ெசாலல்"
(குறள் 291)
"ெபாய்ம்ைம ம் வாய்ைம இடத்த ைரதீர்த்த
நன்ைம பயக்கும் எனின்"
(குறள் 292)
என் ம் குறள்களில், நடந்ேதா, நடவாேதா, அறிந் தேதா, அறியாதேதா பிறர்க்குத்
தீைம விைளயா நன்ைம த வைதப் ேபசுவேத வாய்ைம என் கூ கிறான்.
இவ்வா
ரண்பா கள் கண்டால் வள் வன் உண்ைம கைளக் கூ ம் இடம்,
ெபா ள், ஏவல்கைள ம் இதர அம்சங் கைள ம், அதாவ
சர்வாம்சங்கைள ம்,
கணக்கிெல த் க் ெகாண் குற ண்ைமகைள மதிப்பீ ெசய்யேவண் ம்.
இைத ம் நீ ஆழ்ந்

சிந்தித் ப் பார்க்க ேவண் ம்.

ேமற்கூறிய ைற ைறகைளக் கைடபி த் , அ த்த க தத்தில் வள்
ெபண்பற்றிய க தங்கைளத் ெதாகுத் க் கூ ேவன்.
---------------------------

வத்தின்

க தம் 19.
அன் மிக்க................
ெசன்ற ஆ
க தங்களில் ெதாடர்ச்சியாக வள் வைனப் பற்றி ம், தி க்குறள்
ெபண்ைணப் பற்றிக் காட் ம் கண்ேணாட்டத்ைதப் பற்றி ம் ஓரள
விளக்கிக்
காட் ேனன். நீயாக விளக்கம் ெப வதற்கு என விளக்கம் ைணயாக இ க்கும்.
அவ்வள தான்.
வள் வப் ேபராசான் மா தைல ஒப் க்ெகாள்கிறவன் அவன் தன் அறிேவ
அறி
என்
நிைனக்கிறவன் அல்ல. அவன் மற்றவர் அறி க்கும் மதிப் க்
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ெகா க்கிறவன். அவன், "ேகட் டார்ப் பிணிக்கும் தைகய வாய், ேகளாகும் ேவட்ப
ெமாழி ம்" ெசால்வன்ைம ைடயவன் இந்த உண்ைமகைள எல்லாம் நான்
ேமற்குறிப்பிட்ட ஆ க தங்களி ம் பலபட எ தியி க்கிேறன்.
சங்க காலத் த் தமிழ்ப் லவர்கள் காட்
ள்ள களவியல்- கற்பியல் வாழ்ைவக்
கவனத்தில் ைவத் க்ெகாண் பார்த்தால், வள் வனின் காமத் ப் பால் உனக்குப்
பிரமாதமாகத்
ேதான் ம்
என்ப
நிச்சயம்.
வள் வனின்
அகப்ெபா ள்
வாழ்க்ைகையச் சித்திரங்கள் ைக வந்தைவ. வளர்ச்சிைய ம், பக்குவத்ைத ம்
ெதள்ளிதில் காட் பைவ என்பைத காமத் ப் பா ல் நீ நன்றாகக் காண்பாய்.
கண் , ேகட் , உண் , உயிர்த் , உற்றறிந் , ஐம் லன் ஆற இன்பந்த ம்
ெபண்ணணங்ைக, வள் வப் ேபராசான் இச்ைசேபால் நடக்க விடவில்ைல; ச தாய
உணர்ேவா இல்லறத்திம் ஈ ப த் கிறான். மைனவி என்ற
ைறயில் அவைள.
ஆணின் "வாழ்க்ைகத் ைண நலம்" ஆக்குகிறான்.
"ைவயத் ள் வாழ்
ஆங்கு வாழ" ஆடவ க்குப் ெபண் ணிற் ெபாிய
ைண
இல்ைல என் வள் வப் ெப ந்தைக அறி
த் கிறான். சங்க காலச் சான்ேறாாின்
இல்லறம் பற்றிய- ெபண்ணின் தகுதி பற்றிய-சிறந்த க த் க்கைள எல்லாம் தன்
மயமாக்கி, ேம ம் வளர்த் , 'வாழ்க்ைகத் ைண நலத்தில், ெபண் ணின் திறத்ைத
வைரய த் க் கூ கிறான். இந்தக் கூற்றில்
ந்ைதய கூற்ைறவிட வளர்ச்சி ண் ;
பக்குவம் உண் .
அப்பால்,
ெபண் க்குக் 'கற்ைப' வற்
ஆகாயத்தில்
க்கி ைவத் ப்
பிரமிக்குமா ேபசுகிறான்.

த் கிறான். அந்த வற்
த் தல் ப க்க கற்ைப
ேபாற் கிறான். கற்பின் ேபராற்றைல நாம்

இங்கு வள் வன் அன்ைறய ச தாய அைமப்ைப-கு ம்ப அைமப்ைப-ஆண்,
ெபண் வாழ்க்ைக அைமப்ைபக் கணக்கி ெல த் . இல்லற உ திக்குப் ெபண்ணின்
உ தி ஆதாரபீடம் எனக் காண்கிறான். எனேவ, நல்லறமான இல்லறத்ைதப் ேபண
ேவண் கிற வள் வப் ேபராசான், ெபண்ணின் வாழ்வில், குறிப் பிட்
'கற்ைப'ச்
சுமத் கிறான்.
ஆனால் ஆைண உ திப்ப த்த ேவ வழி ெசால்கிறான் அல்ல ேவ மாதிாிச்
ெசால்கிறான். என்ன ெசால்கிறான்? பிறன் மைனவிைய வி ம்பாேத என் அறி ைர
வழங்குகிறான். ேவ எந்த அறவழியில் ெசல் வைத விடத்தா ம் பிறன் மைனவிைய
வி ம்பாதி த்தேல இல்லறத்ைத உ திப்ப த்தச் சிறந்த வழியாகும் என்கிறான்.
ஆடவைன, ெகாண்ட மைனவிேயா
உ தியாக வாழச் ெசய் ம்
யற்சி,
அக்காலத்தில் ன்ேனற்ற மான யற்சி என்பதில் ஐயமில்ைல.
'கற் ெபண்ணின் பல சிறந்த குணங்களில் ஒ குணமாகக் க தப்படவில்ைல,
வள் வனால் மாறாக, அ தனிப்ெப ங் குண மாக வற்
த்தப்ப கிற . ஆனால்
ஒ ஆண்மகன் மற்ெறா வன் மைனவிைய வி ம்பக் கூடா '. என்ப ஆண்மக னின்
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தனிப் ெப ம் பண்பாக வள் வம் கூ கிறெதன் ெசால்ல
யவில்ைல மாறாக.
அடக்க ைடைம, ந
நிைலைம, ஒ க்க ைடைம ேபான் 'பிறனில் விைழயா ைம'
ைய ம் ஒ சிறந்த பண்பாகேவ கூ கிற . அன்ைறயச்சூழ் நிைலையக் கணக்கில்
எ த்ேத வள் வப் ேபராசான் இவ்வா ஆைண ம் ெபண்ைண ம் அ குகிறான்
என்பதில் விவாதம் ேவண்டாம் என் நான் கூறினால் நீ ம் அைத ஒப் க் ெகாள்வாய்
என்ேற நிைனக்கிேறன். அேத ெபா தில் வள் வத்தின் அ கு ைற
(approach)ைய வாயாரப் கழ்வாய் என் ம் க
கிேறன்.
அப்பால் வள் வப் ேபராசான், கடைம உணர்ச்சி ள்ள கணவன் மைனவியின்
ெசால் க்கு மசியக் கூடா
என்கிறான். கற் த் ெதய்வம், கணவைனத் ெதா
எ வாள் என்
ஓாி
இடத்தில் கூறிய வள் வப்ெப ந்தைக மற்ேறாாிடத்தில்
மைனவியினிடத்தில் தாழ்ந் நடப்ப கணவ க்கு இழிதன்ைமயாகும், என்கிறான்.
சு க்கத்தில்,
ஆண்
ெபண்ைண
அதாவ
கணவன்
மைனவிைய
வழிகாட் யாகேவா, தைலவியாகேவா, ெகாள்ளக்கூடா
என் ம் மைனவியின்
ஏவைலச் ெசய் நடக்கும் ஆண்ைம மானக்ேகடான என் ம் வள் வப் ேபராசான்
ஐயத்திற்கு இடமின்றிக் கூறி, அன்
ஆ க்கு ஏற்பட்
ந்த ஏற்றத்ைத படம்
பி த் க் காட் கிறான்.
ெபா
க்காகப் ெபண்கள் ஆணாைச ெகாள்ளக் கூடா என் ம் ெபண்க க்கு
இ மணம் கூடா என் ம் ெபண்களில் உ தியில்லாத பகுதியினைர சுத்தப்ப த்தி
ேநர் திைச தி ப்ப வள் வ மா னி யல்கிறான். உ தியில்லா ெபா
க்காகப்
பலைர ம் வி ம் ம் ெபண்கைள 'மாய மகளிர்' என்
வள் வப் ெப ந்தைக
ஆண்க க்கு அறி கம் ெசய் ைவத் , ெபண் ஆண் உறவி ள்ள ஒ ேகாணைல
நிமிர்த்த ைனகிறான். 'ெபா மகளிாின் ேதாள் கீழ்மக்கள் ஆழ்ந் கிடக்கும் நரகம்
என்
சித்தாித் க் காட் ஆைணத் தி த்தி அதன்
லம் ெபண்ைண ம் ச தாய
வாழ்ைவ ம் தி த்த நன் யற்சி ெசய்கிறான், ெதய்வப் லவன்.
அன்ேப!
வள் வனின்
ெபண்
பற்றிய
கண்ேணாட்டத்தில்
ச தாய
ன்ேனற்றத்திற்கான கூ கள்,
ன்ைனவிட அதிகம் இ க்கின்றன; ஏட் ச்
சுைரக்காயாக இல்லாமல் நைட ைறக்கு ஏற்ற ைற இ க்கிற . ெசால் ம் திறன்
ைகேதர்ந்த வைகயில் காணக்கிடக்கிற ; அக்காலத்தின் எதிெரா
ம் நன்றாகக் ேகட்
கிற .
ஆயி ம் வள் வப் ேபராசானின் வாய்ெமாழியில், 'கற் ' ெபா
என்
காணப்படவில்ைல. கு ம்ப வாழ்வி ம் சாி, வாழ்க்ைகயின் இதர ைறகளி ம் சாி
ஆ க்கும் ெபண் க்கும் சமநீதி வழங்கப்படவில்ைல. வழிகாட் வதிேலா, தைலைம
தாங்கு வதிேலா, ெதாடர்ந்
ெசல்வதிேலா, பின்பற் வதிேலா ஆைணப் ேபால்
ெபண் க்கும் சமஉாிைம உண் என்ப உ திப த்தப் படவில்ைல. சு ங்கக்கூறின்
ெபா ைம ெநறி ம் சமஉாிைமப்பண்
ம் ெபண் ாிைமையப் ெபா த்தமட் ல்
தி க்குறளில்காணக் கிடக்கிற என் ெசால்ல
யவில்ைல.
ெபண்ைணப் பற்றிய கண்ேணாட்டத்தில் தி க்குறள் பிறந்த காலத்தில் அ
ன்ேனற்றமான க த் ைடய தான் என்பதில் இரண் க த் இ க்க
யா .
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ஆனால்,
உலகத்திற்கு ெபா உலகத்திற்கு எத்தைனேயா அாிய க த் க்கைள
இன் ம் அள்ளி வழங்கும் வள் வப் ேபராசானால் ெபண் பற்றிய கண் ேணாட்டத்தில்
ஜன கத்தின் லட்சியத்ைதத் தி ப்திகரமாகச் ெசய்ய
யவில்ைல.
ஏன்? வள் வன் வாழ்ந்த
----------------------

அந்தக்காலம். நாம் வாழ்வ

இந்தக்காலம்.

க தம் 20.
அன் மிக்க............
நான் இ வைரத் தீட் ய க தங்கள் பத்ெதான்ப . அவற் றில் பதிைனந்
க தங்களில், பழந்தமிழ் இலக்கியங்களில் ெபண் பற்றிய கண்ேணாட்டம் எப்ப
ஊ
விச் ெசல்கிற என்பைதத் தீட் க் காட்ட யன் ள்ேளன்.
ெதால்காப்பியத்தி
ந்
எ த் க்காட் கள் அளித்ேதன். அன்ைறயத் தமிழ்
ச தாயத்தின் ெபண் - ஆண் நிர்ணயிப்ைபப் பற்றிய மர க் க த் க்கைளச் சுட் க்
காட் ேனன். உைர யாசிாியர்கள் விளக்கங்கைள ம் உன கவனத்திற்குக் ெகாண்
வந்ேதன்.
ெதால்காப்பியம் ஒப்பற்ற இலக்கண
ல்தான்; ெமய். ேவ
எந்த இலக்கண
ம் ேவ
எந்த ெமாழியின் இலக்கண
ம் காண
யாதப
ெதால்காப்பியம் வாழ்க்ைகக்கு இலக்கணம் கூ ம் ெபா ளதிகாரத்ைத உைடய
சிறப் ைடய நிகரற்ற
ல்தான்; ெமய். இலக்கண மாேமைத என் ம் ெதய்வப் லவர்
என் ம், ெதால் காப்பியர் தமிழ்ப் ெப மக்களால் ஏற்றிப் ேபாற் தற்கு உாியர் தான்;
ெமய்.ஆயி ம், ெதால்காப்பியச் சூத்திரங்கள் ஆைண ேவ
கண்ெகாண் ம்
ெபண்ைண ேவ கண்ெகாண் ம்தான் பார்க்கின்றன. அன்ைறய ச தாய மர ஆண்
உயர் , ெபண் தாழ்
என்ப
தான். உற களில் சில உயர்ந்த
ைறகைளக்
கூ வதால், உணர்ச்சிகளில் சில சிறந்த கூ கைளச் ெசால்வ தால் அ ப்பைடயில்
ஆடவைரப் ெப ைமப் ப த்தி ம், ெபண் ைரச் சி ைமப் ப த்தி ம் ேபசுவைத
மைறத் விட
யா . இதற்காகப் ெபண் லகேமா, ெபண் ாிைம வி ம்பிகேளா
ெதால்காப்பியைரக் குைறகூற மாட்டார்கள்; அந்தக்காலத்தின் மர
அ
என்
ெகாள்வார்கள்.
நீ ம் அவ்வா
ேவண் ெமன் தான்
யி க்கிேறன்.

ெகாள்வாய் என்
க
கிேறன். அவ் வா
ெகாள்ள
உனக்கு என
க தங்களில் தி ப்பத் தி ப்ப எ தி

"இலக்கியம் கண்டதற்குத்தாேன இலக்கணம்?" எனேவ ெதால்காப்பியத்தின்
ெபண்கள்
பற்றிய
கண்ேணாட்டந்தான்
சங்க
கால
இலக்கியங்களின்
கண்ேணாட்டமாக ம் இ க்க
ம். இதில் விவாதத்ைத எ ப் வதற்ேகா
விளக்கத்ைதக் ேகா வதற்ேகா ேதைவயில்ைல.
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றநா
, அகநா
, ஐங்கு
, கு ந்ெதாைக ஐந்திைண ஐம்ப ,
ெப ம்பாணாற் ப்பைட, தி க்குறள்
த ய பத் ப்பாட் , எட் த்ெதாைக,
பதிெனண் கீழ்கணக்கு
ல்களி
ந்ெதல்லாம் பல வாழ்க்ைகச் சித்திரங்கைள என
க தங்களில் வைரந்தி க்கிேறன். அவற்றில் நிழலா நிற்கும் மனித உணர்ச்சிகளின்
சிறந்த பகுதிகைள அவ்வப்ேபா
ெதாட் த் ெதாட் க் காட் யி க்கிேறன்.
நிலப்பிர த் வ ச தாயத்தின் அ ப்பைடக் ெகாள்ைகயான ஆண் உயர் - ெபண்
தாழ் என்ற கண்ேணாட்டம் ேமற்ப இலக்கியச் சித்தி ரங்களில் காணப்ப வைதக்
காட் யி க்கிேறன்.
அவேன லவன்
அவேன அறிஞன்
அவேன தமிைழ
அறிந்ேதான்.
என் ெகா
யில் க்கி ைவத் க் ெகாண்டாடப்ப கிற வள் வப் ேபராசான்
சங்ககால இலக்கியங்களில் பரக்கக் கிடக்கும் சிறந்த க த் க்களின் தனிப் ெப ம்
க
லமான
தி க்குறைள
அ ளிய
வள் வப்
ெப ந்தைக
காட்
ள்ள
ெபண்ைணப்பற்றிய கண்ேணாட்டத்ைத ம், அைத எப்ப ப் பார்க்க ேவன் ம்
என்பைத ம் ஏ
க தங்களில் உனக்கு விளக்கிக் காட் யி க்கிேறன். குறிப்பாக
வாழ்க்ைகத் ைண நலம், பிறனில் விைழயாைம, ெபண் வழிச் ேசறல், வைர வின்
மகளிர் ஆகிய அதிகாரங்களில் வ ம் க த்ேதாட்டத்ைத விளக்கி, குறளாசிாியனின்
ெபண் பற்றிய கண்ேணாட்டத்ைத உனக்கு எ த் க் காட்
ள்ேளன்.
தி க்குறள் ெபா மைறதான்; ெமய். வள் வப் ேபராசானின் 'நல்லா ' ெபா
ெநறிதான்; ெமய், 'ைவயத் ள் வாழ்வாங்கு வாழ' வழிகாட் ய வள்ளல்தான் வள் வப்
ெப ந்தைக; ெமய், ஆயி ம், ெபண்ைண ம் ஆைண ம் சம ேநாக்ேகா
அவன்
பார்க்கவில்ைல என்பைத தி க்குறள் காட் கிற .
அன்
அன் தான்; இன்
இன் தான். வள் வன் காலத் திற்கும் நம்
காலத்திற்கும் இைடெவளி இரண்டாயிரம் ஆண் கள் பற்பல க த் க்களில்,
உலகுக்ெகல்லாம் காலம் கடந் ேபசும் இைணயற்ற வள் வம், ஆண் - ெபண் பற்றிய
அ ப்பைடக் கண்ேணாட்டத்தில், அந்தக் காலக் க த்ைதேய எதிெரா க்கிற .
இந்தக் க த் க்காக வள் வைன நீ ம் நா ம் மறந் ம் குைறகூறப்
ேபாகமாட்ேடாம் அன்ைறய ச தாயத்தின் க த் அ என்ேற நான் ெகாள்கிேறன்,
அன்ேப! அவ்வாேற நீ ம் ெகாள்வாய் என்பதில் சந்ேதகமில்ைல.
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